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Chun-chan Yeh aperis unue kiel esperantista verkisto kun sia 

rakontaro Forgesitaj Homoj sub la peŭdonimo Cicio Mar en la tridekaj 
jaroj. Pro la longa rezistmilito kontraŭ la japana invado kaj poste la 
deĵorado por la socialista rekonstruado de Ĉinio post la Liberiĝo, li 
okupis sin en laboroj alie de verkado, unue kiel profesoro de literaturo kaj 
dum la ĵus pasinta kvarono de la jarcento kiel redaktoro de Ĉina 
Literaturo, monata revuo en la angla kaj franca lingvoj. Kiam li estis en 
Eŭropo en la kvardekaj jaroj, kie li laboris por la milito kontraŭ faŝistoj ĝis 
ĝia fino, li verkis ankaŭ en la angla lingvo. El la libroj eldonitaj angle 
Montara Vilaĝo estis elektita de angla “Book Society” (Societo de Libroj) 
kiel la plej bona romano por la monato Julio, 1974. Li ankaŭ tradukis en 
la ĉinan lingvon el Aeschylus, Tolsty, Mérimée, Hans Andersen, 
Materlinck, Ibsen kaj Federico Lorca. El liaj novaj verkaĵoj la trilogio La 
Tero elstaras kiel unu tre ampleksa pentraĵo de la historia periodo inter la 
disfalo de la malnova monarkio kaj la eksplodo de la Revolucio de Nova 
Demokratio en 1919. Li estas nun membro de la sekretario de la Asocio 
de Ĉinaj Verkistoj, konsiliano de la Federacio de Ĉinaj Verkistoj kaj 
Artistoj, kaj vicprezidanto de P.E.N. Centro de Ĉinio. 
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Ĉi romano temas pri la komenca etapo de la 1927-a 
Revolucio en Ĉinio, kiu eventuale kondukis al la establiĝo de 
la nuna popola respubliko. Tamen ĝi ne estas politika 
dokumento, sed homa historio. Ni citu Hans Heinberg, faman 
verkiston kaj eksprezidanton de Norvega Asocio de Verkistoj, 
el lia antaŭparolo por la norvega traduko de la romano: “Kio 
okazas, kio trairas la menson de la popolo, kiam vespero falas, 
kiam la rado de historio ĉesas turniĝi, kiam la vilaĝo dormas, 
kiam la luno aperas en la ĉielo, kiam la popolo kaj la 
firmamento ripozas? Se oni volas scii la okazintaĵojn, oni 
devas sin turni al la poeto.” Kaj la aŭtoro Chun-chan Yeh estas 
la poeto — kaj la ununura verkisto kiu pentras kun granda arto 
tiun periodo de moderna Ĉinio en sia romano Montara Vilaĝo. 
Halldor Laxness, Nobel-premiito de Literaturo, en sia 
antaŭparolo por la islanda traduko de la romano ankaŭ skribis 
jene: “La kelkaj libroj pri Ĉinio kiujn mi jam legis antaŭe 
neniam donis al mi bildon pri la esenco de la Ĉina Revolucio 
tiel klaran kiel tiu ĉi romano. Ke Ĉinio estas ĉitie koncentrita en 
unu vilaĝo neniel malgrandigas la signifon de la libro. La 
leganto konas de ĝi koncize la periodon de fundamentaj 
ŝanĝoj kaj la manieron en kiu la revolucio okazis en la 
supergiganta lando de la mondo.”
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ENKONDUKO 

 
La Serio Oriento-Okcidento naskiĝis kiel kontribuo de la 

Esperanto-movado al la Granda Projekto pri Reciproka Aprezado de Orientaj 
kaj Okcidentaj Valoroj lanĉita de la Ĝenerala Konferenco de Unesko en 1956. 
La unua libro en la Serio aperis en 1961．Tra la jaroj tiu Serio daŭre 
pligrandiĝis, tiel ke hodiaŭ ni inaŭguras la trian dekon da titoloj． 

La ideo malantaŭ la Granda Projekto estis nenio alia ol la proksimigo de la 
homoj ne surbaze de superego de unu popolo super alia sed surbaze de 
reciproka kompreniĝo．Se oni pli bone komprenos homojn el aliaj kulturoj, oni 
lernos respekti la diferencojn inter la kulturoj kaj samtempe komune elmuldus 
komunajn valorojn．Mallonge dirite: oni lernos kion el la pasinteco konservi, 
kion repripensi — kiel konservi valorajn diferencojn kaj kiel forigi korodajn 
malakordojn. 

Zamenhof havis similajn ideojn rilate lingvojn. Hodiaŭ la 
Esperanto-movado laboras por transpontilingvajn diferencojn sed konservi, je 
loka kaj nacia niveloj，lingvan identecon kaj lingvan diversecon. 

Tiun kolizion de tradiciaj kaj revoluciaj valoroj traktas la romano de la 
konata ĉina aŭtoro Chun-chanYeh (Ye Junjian, parolanto de Esperanto, konata 
sub sia plumnomo Cicio Mar). Ĝi temas pri knabo en ĉina vilaĝo en la 
antaŭrevolucia epoko．Rolas en ĝi amaso da homoj, ankaŭ banditoj, kaj precipe 
la grandbienulo, kiu regas kaj forekspluatas la rizkampojn (kaj la vivon) de la 
vilaĝanoj．Tamen, la vilaĝanoj vivas riĉan vivon de la tradicia kulturo, aparte 
detale bildigita en la libro． 

Venas granda malsato kaj la vilaĝa vivo dramiĝas．Sekvas civila milito, 
revolucio．La vilaĝon trarabas venkitaj soldatoj. La knabo kaj lia patrino fuĝas. 
La revolucio plene disrompas tion, kio ankoraŭ restis de la idilia vilaĝa vivo, 
sed ĝi ankaŭ promesas liberigon de grandbienula ekspluatado kaj la eblecon de 
pli justa vivo. 

Lastatempe oni decidis, ke la 70a Universala Kongreso de Esperanto en 
1985 havu kiel temon “Antikvo kaj moderno: kion ŝanĝi, kion konservi?”．Tiu 
ĉi libro estas kvazaŭ fikcia ilustro de tiu temo — temo taŭga ankaŭ por la 
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Esperanto-movado ĝenerale je la turniĝo de la unua jarcento de la Internacia 
Lingvo． 

Estas ankaŭ tempo, ke en la Serio Oriento-Okcidento aperu verko de 
internacie: konata verkisto, kiu estas samtempe esperantisto．La libro de Cicio 
Mar, jam tradukita en multajn lingvojn, venas al ni pere de traduko de William 
Aŭld, kiu laboris laŭ la angla originalo de la verko — lingvo, kiun do ankaŭ 
Cicio Mar bone regas．Temas, do, pri verko kies loko estas devojkruciĝo — 
inter Oriento kaj Okcidento, inter novo kaj malnovo, inter lingvoj, inter 
kulturoj．Ni fieras, ke ĝi nun troviĝas en nia Serio． 

 
Humphrey Tonkin, 

Vicprezidanto de UEA 
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I 
Kiam la vetero tie estis bela, en la valo ĉiam estis kanto, ĉu frumatene, ĉu 

posttagmeze. Eĉ tiam, kiam kantis neniu, ŝajnis ke la kanto tie restadis, ne 
dezirante foriri. La ondoformaj montoj kvazaw muro enfermis la aeron, kiu 
portis la kanton, tiel ke ĝi ne povis foriri. Tio estis melodio komenciĝanta jene: 

Aju, aju, aj-aju, aj-aju, aj-jo-ho-ho… 
Kiu ĉiam finiĝis per la sama rekantaĵo: 

Ĉi flava ter’ printempe’ donis rizon, 
Kaj en aŭtun’ sojfabojn kaj batatojn. 

Kanto stulta ĝi estis, sed al la homoj plaĉis kanti ĝin dumlabore. Kiam ili 
komencis, ĝi elvokis el diversaj direktoj multnombrajn eĥojn. Komence tiuj 
travibris malharmonie la aeron, sed baldaŭ kunfluiĝis je grandioza ĥoro. Kaj 
poste ununura eĥo aŭdiĝis. Pli kaj pli laŭtiĝadis la ĥoro, ĝis fine ĝi subite ĉesis, 
posttrenante tra la aero feblan noton, kiu sonis lulkante. Tiu iom post iom 
formortadis, kvazaŭ endormiĝus la infaneto. Signifis la trankvilo tagmezon aŭ 
proksiman sunsubiron. Tiam la multaj terkulturistoj, aspektantaj formike en la 
valo, elmoviĝis de siaj kampoj kaj enviciĝis sur la riverborda vojeto, kiu servis 
ankaŭ kiel ŝoseo etendiĝanta apud la akvofluo ĝis, unudirekte, la malproksima 
horizontokaj, alidirekte, la densa arbaro. La kamparanoj, apogante ŝultre 
sarkilojn kaj fosilojn, marŝis per malhastaj paŝoj al la arbamaso. Malaperis en 
ĝin la unua, postela dua, poste la tria . . . kaj fine la lasta. Ili moviĝis kvazaŭ 
longa serpento, kiu volviĝas en arbaron sen ia postsigno, aŭ kvazaŭ strio de 
vespera fumo, kiu malaperas tuj, kiam ĝi ektuŝas la malhelan foliaron de l’ 
antikvaj plantaĵoj. 

Tiuj arboj, kiujn ni nomis tremoloj kaj kverkoj kaj aceroj, ĉirkaŭis grandan 
placon kaj formis ekranon, tra kiu ni povis vidi la eksteran mondon, la riveron，
la montojn kaj la ŝoseon. Iom malantaŭe sur la placo staris proksimume dudek 
dometoj，konstruitaj el ligno kaj ŝtonoj. Ili estis tiel malnovaj kiel la montoj, 
kiel la ĉielo, kiel la ĉiamridetantaj blankaj nuboj；tiel malnovaj, ke neniu povis 
diveni ilian aĝon. La lignaj pordoj kaj ŝtonaj muroj aspekte neniel inter si 
diferencis, ĉar ĉiuj senkoloriĝis pro la varmo kaj la malvarmo, la vento kaj la 
frosto. A1 ili kontrastis sole la tegolaj tegmentoj, kiuj estis peĉe 
nigraj．Kuntuŝante ili aspektis kiel ondarserio pendanta de la ĉielo. La avo plej 
maljuna en la vilaĝo kutimis diri, ke ĉiam ili aspektis tiel, kaj ke ili ĉiam 
ankoraŭ aspektos tiel negrave kiu dinastio alveniskai kiu imperiestro foriris. 



 6 

Ĉiuj pordoj malfermiĝis al la placo, kiu estis malmola kaj ebena, kiel 
moderna tenisejo. Tie ni kutimis draŝi nian grenon kaj rizon somere, kunveni 
por babili malfruposttagmeze, sidi por aŭskulti nian vilaĝan rakontiston vespere, 
kaj gapi sencele al la steloj kaj Arĝenta Rivero* en someromezaj noktoj. 
Dekstre sur la placo, kie ĝi malvastiĝis, staris la sola konstruaĵo iom impona, la 
templo de niaj prauloj**．Tegoloj ĝiaj estis glaceaj kaj verdaj，kaj ofte 
blindumis niajn okulojn. Helegaj estis iliai rebriloj en la sunlumo．Oni diris, ke 
la rebriloj kondukas ĝis la Ĉielo kaj kiel ŝoseo ebligas al niaj prauloj reveni al 
ni dum festivaloj kaj por ricevi niajn oferaĵojn kaj omaĝon. Maldekstre de la 
vilaĝo, preskaŭ en la arbaro apud la vojeto, loĝis en ŝtona kiosko nia 
Terodio*** kaj lia grasa, pliaĝiĝinta edzino．Li estis mandareno milda. Li 
sidadis la tutan tempon, kun la pintiĝintaj fingroj de siaj molaj manoj ripozantaj 
sur liaj genuoj；apudis lin la edzino sammaniere, kun patrineca rideto sur la 
vizaĝo. Sed ambaŭ estis tre okupataj. Ne nur nian terkulturadon ili prizorgis, 
sed ankaŭ nian bonfarton kaj niajn plugbovinojn. Tiel servinte nin dum kelkaj 
jaroj,tiu ĉi dio kaj lia edzino emeritiĝus senpensie, kiel la estroj de grandaj 
urboj, kaj poste irus en la Ĉielon por fariĝi sanktuloj, por ĉiam liberaj de 
reenkarniĝo, de rea vivado en nia trista mondo．Nia aktuala Terodio estis 
laŭdire unu el niaj praavoj, kiu estintis klerulo kaj virtulo. Ĉiutage en la malfrua 
posttagmezo kutimis iri tien iu familio por bruligi al li incensaĵon****en 
granda fera ujo, kiu staris sur ŝtona tablo tutproksime sub la altaro. 

En la malproksimo preter nia vilaĝo la rivero fluis malhaste okcidenten. 
Ĝian tutan amplekson ni ne povis vidi pro la arboj sur la taluso．Sed la akvon ni 
ja povis vidi. La tutan tempon ĝi brilis en la sunlumo．Kiam venteto ĝian 
supraĵon krispigis, la ondetoj kutimis ekbrili kiel steloj al ni ridetantaj kaj 
palpebrumantaj tra la truetoj inter verdaj folioj．Ĝuste tiam, samkiel en multaj 
aliaj tagoj, mi forlasis la vilaĝon kaj marŝis laŭ la ŝoseo deklivanta malabrupte 
ĝis la rivero, por rigardi nian bovinon. Supren de la bordo etendiĝis larĝa strio 
pasteja. Ĉiuj niaj plugbovinoj Kaj bovidoj kaj bovoj troviĝis tie, kapobatante 
unu alian aŭ petolante hundide. Apud la herbejo etendigis sabla strando, larĝa 
____________________ 
*Arĝenta Rivero：Ĉina nomo de la Lakta Vojo. 
** templo de prauloj：Komuna preĝejo de sama klano en la malnova Ĉinio, kie 
oni kultis la komunajn praulojn. 
*** Terodio：Loka dio adorata de kamparanoj. 
**** bruligi incensaĵon: En la malnova Ĉinio oni kutimis bruligi linian 
incensajon en kulto al Dio, Budho aŭ prauloj. 
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proksimume kvaronmejlon. En la sunlumo la sablo ekbrilis kiel oraj 
greneroj．Transe troviĝis la rivereto, ĉiam trankvila kaj travidebla. Al mi plaĉis 
ĝin agiti per miaj nudaj piedoj, kaj hodiaŭ mi iris por tion fari refoje. La subtila 
sablo sur la fundo kirliĝis supren kvazaŭ fumspiralo, kiam mi svingis unu el 
miaj piedoj，nebuligante la klaran akvon. Kaj murmuris la akvo，unue laŭte kaj 
poste mallaŭte. Sed la gracia fluado baldaŭ rulpremis la sablon kaj klarigis la 
ŝaŭman flakon. Poste kvietiĝis denove kiam mi elpaŝis el la akvo, kaj la 
sekiĝantaj sableroj ridetis pro la sunlumo. Kaj stultigite mi restis staranta apud 
la rivereto．Fino mankis al ĝi. Tiel longa akvofluado！ 

“Ĝi estas la plej longa rivero en la mondo,” diris unu tagon Onklo Pan, 
kiam en la paŝtejo li brosadis nian plugbovinon. “Ĝi estas milojn kaj milojn da 
mejloj longa, pli longa ol ĉiuj ŝoseoj kune de nia lando.” 

“Kiel ĝi povas esti tiel longa?” mi demandis. 
“Nur imagu, tra kiom da mejloj oni devas marŝi ĝis la Arĝenta Rivero. La 

rivero komencas flui ekde la Arĝenta Rivero, komprenite?” 
“Do kio estas la Arĝenta Rivero, Onklo?” 
“Ĝi estas la rivero en la Ĉielo,” li diris, ankoraŭ brosante la flankon de l’ 

bovino, kiu ekpiedbatis, kiam la broso ektuŝis ĝiajn mamojn.” Cetere, al tiu 
ĉiela rivero mankas fino.” 

Pri tiuj vortoj mi pensis, fikse rigrdante sur miaj nudaj piedoj la sablerojn 
ankoraŭ ekbrilantajn en la sunlumo. Poste mi levis la kapon kaj rigardis 
orienten laŭ la rivero. Neniu fino, efektive. Kaj mi aŭdis muĝi la bovinon, base 
kaj peze. Tio estis bovino nia. Ŝi rigardis reveme alidirekten. Tia ŝi ofte estis：
muĝanta senkaŭze; rigardanta malprecize la akvon ritme fluantan okcidenten, 
tage kaj nokte, ĉiam laŭ sia trankvila maniero. Do ankaŭ tiudirekte mi trovis 
nenion novan, krom ke la fluo iom kurbiĝis ĉirkaŭ terason antaŭ la vilaĝo. Sed 
aliflanke de tio ĝi plufluadis, rekte ĝis la malproksima horizonto. Tamen, de la 
kurbiĝo aŭdiĝis kanto. Eble nia bovino erare supozis tion muĝo de virbovo. 
Tial ĝi aspektis tiel malsprita. 

Haj-ho, haj-ho, lololo, haj, lolo, haj-lo, 
Hoho, hu, haj-ho, hu, haj-haj-ho, lo-lo-lo… 

Tio estis sensenca unisono ekkantita de kulioj sur la sabla strando tie 
ĉirkaŭ la kurbiĝo. Mi ne sclis, kial ili volis ĝin zumi. Ĝi sonis tiel stulte. Pezajn 
ŝarĝojn ili portis sur siaj dorsoj，kun kurbigitaj kapoj．Plandante laŭ la vojo 
kondukanta al la antikva murhava urbeto supre sur la plataĵo sub duoncirklo da 
montetoj, ili ĉantis senĉese tiujn sonojn unusilabajn, kvazaŭ por emfazis iajn 
pezajn paŝojn. La urbeto, krom multnombrajn butikojn kaj domojn, havis de la 



 8 

okcidenta ekstremaĵo grandan budhisman templon, antaŭ kiu troviĝis granda 
placo por akcepti adorantojn en tagoj festivalaj. La butikoj aĉetis de “La 
Urbego”, proksimume tricent liojn laŭ flue de la rivero, plej diversajn aferojn, 
kaj vendis ilin al la vilaĝanoj. La komercaĵoj estis alportitaj sur bambuaj flosoj. 
Ĉiutage flosistoj trenis kontraŭflue flosflotetojn. Ill restadis ĉe la kurbiĝo dum 
duontago aŭ nokto．Dum la kulioj elflosigis la kargojn, la flosistoj ripozis. Sur 
la teraso estis areto de restoracioj kaj te-trinkejoj, kaj eĉ butiko de barbiro. La 
flosistoj, brunigitaj de suno kaj vento, kutimis sidi kiel alilandanoj, trinkante 
sian teon kaj rigardante la kuliojn, kiuj zumadis la sensencan kanton. Foje ili 
alridetis ilin infane. Foje ili provis dum tiu mallonga ripozperiodo sin pli 
elegantigi, razigante siajn vilajn mentonojn aŭ plenŝampuigante siajn 
polvokovritajn kapojn en la sentegmenta butiko de la barbiro. 

Kiam la flosoj estis malŝarĝitaj; la flosistoj plu trenis ilin kontraŭflue 
laŭlonge de la sabla strando, al la urbetoj malproksime en la oriento, por kolekti 
lokajn produktaĵojn por “La Urbego” laŭflue de la rivero. Tiam kutimis kanti 
ankaŭ ili, kiel la kuliaj portistoj, sed multe pli malĝojan melodion. La vento 
super la rivero diluadis la laŭtecon de iliaj voĉoj, tiel ke la kantado iĝis malforta 
kaj sekve melankolia. Cetere, kiam ili ekvojaĝis kontraŭflue, tiam estis ordinare 
malfruposttagmeze aŭ eĉ vesperkrepuske, tiel ke iliaj ombroj sur la sablo 
aspektis terure maldikaj, malfortaj kiel ilia kantado, kaj iel ili eĉ aspektis 
fantomecaj kaj tristaj. 

Jen mi vidis floton trenata kontraŭflue. Gargais la akvo, dum la flosoj pli 
kaj pli proksimiĝis miadirekten. Nia bovino sekvis ilin per siaj stultaj okuloj, 
dum ŝiaj oreloj streciĝis al la kantado de l’ flosistoj. Eble denove ŝi erare 
supozis la kanton muĝo de bovo. Subite la unisono paŭzis. La floto jam atingis 
mian proksimecon, dum mi rigardadis nian bovinon. 

“Paŝtisto maldiligenta,” diris unu el la viroj al mi, “via bovino sonĝas pri 
sia lito, sia varma lito kun la bovo. Kaj jen vi ankoraŭ nenionfaradas!” 

La parolinto, fortika nigreĉulo, ekridegis, kaj tio sonis iom strange ĉe la 
trankvila rivero. Poste aldonis alia flosisto, “Iru hejmen, knabo. La bovino 
sopiras sian stalon.” Kaj li ĵetis sur la sablon manplenon da arakidoj, ke mi ilin 
levu. Poste ili forplandadis. Ili kutimis ion lasi sur la strando por la lokaj 
bovinpaŝtistoj, kredante ke la bonvolo tiel akirita alportos nokte al ili feliĉajn 
sonĝojn. Ilia sola distrebleco sur la soleca rivero estis sonĝi bele. 

Po unu mi levis la arakidojn, kaj poste rigardis la okcidentajn montojn. La 
ŝvelinta sangoruĝa suno ŝvebis tuj super la pinarboj surmontaj. De la marĉecaj 
rizkampoj sube en la valo supreniradis nebulo, kiu plivastiĝadis dum pli kaj pli 
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noktiĝis la vespero. Iom post iom ĝi ascendis en la ĉielon kaj paligis la sunon, 
kiu malrapide sinkis malantaŭ la arbojn. Kaj post la kompleta malapero de la 
suno, la okcidentaj montoj iĝis nuraj makuloj da diluita inko en la vespera 
pejzaĝo de klasika ĉian pentraĵo. 

Mi kondukis mian bovinon per la ŝnureto, kiu trapasis ŝian molan 
nazooston. Kviete ŝi sekvis min hejmen. Ni marŝis malhaste laŭ la bordo. 
Enironte la arbojn, kiuj staris ambaŭflanke de l’ enirejo al nia vilaĝo, mi 
lastfoje ekrigardis la floton. Ĝin jam tute englutis la rivera nebulo. Nur la 
sensenca kantado de l’ flosistoj ankoraŭ treniĝis feble tra la densa vespera aero. 

Kaj mi eniris la vilaĝon. La vivo tie ĵus komenciĝis, kiam la ekstera 
mondo estis ekdormonta. Ĉiuj terkulturistoj jam revenis de sia laboro kaj 
kuniĝadis sur la placo. La maljunuloj fajrigis siajn longajn pipojn, dum la 
junuloj malstriktigadis siajn zonojn kaj bate forigis la kampopolvon desur siaj 
kiteloj. Kalvverta Maŭmaŭ estis staranta sur ŝtonego apud la muro kaj rakontis  
verve, kiel li salutis, kiel perfekta sinjoro, Korvinon, la plej aĝan el la naŭ 
filinoj de l’ vinfaristo de la najbara vilaĝo, kiam li renkontis sin survoje al la 
urbeto. Korvino estis giganta knabino kun granda buŝo, ridinde etaj okuloj, kaj 
paro da piedegoj, kiuj aspektis preskaŭ kvadrataj. Maŭmaŭ estis orfo kaj nun 
kamplaboristo sen propra terposedaĵo. Li kutimis diri, ke li estas freneze 
enamiĝinta al tiu knabino, ke li nepre edzinigos ŝin, ke ŝi estus ideala edzino, 
kiel ankaŭ elstara kamplaboristo, kaj ke neniu en la vilaĝo rajtas ŝin amindumi 
sen lia permeso. 

“Ĉu vi estas certa, ke vi povos gajni ŝian koron?” demandis Benĉin, nia 
taoisma pastro. Benĉin ĉiam restis “maljuna fraŭlo”, kvankam li sclis skribi kaj 
legi kaj eĉ alpreĝi fantomojn. Nenion da tero li posedis, kaj li estis skelete 
maldika, kaj lia dorso estis ĝiba, kaj liaj okuloj estis miopaj. Sekve neniu 
knabino en la ĉirkaŭaĵo volis edziniĝi al li. Sed ial Maŭmaŭ rigardis lin kiel 
potencialan rivalon, kaj tion neniu komprenis. 

“Mi havas fortan volon, sciu,” diris Maŭmaŭ. “Fortvolulo ĉiam kapablas．” 
“Jes, kaj ankaŭ via kalvaĵo brila estas allogaĵo,” komentis nia pastro kun 

sensenca subridaĉo. 
Hahaha! Ĉiuj apudstarantoj eligis ondon da ridado. Onklo Pan estis sin 

apoganta al oldega ulmo. Strangan kutimon li havis, nome ke kiam li ekridis li 
kutimis ĵeti malantaen sian kapon. Ĉifoje li frapis sian maljunan kapon al la 
arbo. Tio elvokis novan rideksplodon. 

“Sufiĉe！Sinjoroj, sufiĉe!” krlis Laŭ Liŭ, nia rakontisto. Li elportis e1 sia 
dometo tambureton kaj kastanjetojn, tripiedon kaj bastoneton*. “Iru manĝi, 
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sinjoroj．Mi devos komenci tuj post la manĝo kaj atendi neniun, ĉu 
gubernatoron, ĉu bienulon. Kaj neniam mi rakonton ripetas.” 

Lia aserto estis serioza kaj prava. Neniam li ripetis rakonton. Neniu 
vilaĝano volis perdi la fadenon de liaj rakontoj. 

La homamaso disiĝis en la dometojn.  
 
Ni sidis sur benkoj antaŭ malalta tablo meze de nia vivoĉambro, kelkajn 

futojn for de la praŭla altaro**. El la kuirejo Alan alportis grandan poton 
plenan de nudeloj miksitaj kun legomoj kaj batatoj kaj cepoj. Kiam ŝi metis ĝin 
sur la tablomezon, tuj leviĝis varmega vaporo kaj densiĝis ĉirkaŭ la vegetalolea 
lampo. Ni ne povis dum iom da tempo vidi la vizaĝon unu de l’ alia, do ni 
trankvile atendis. Kiam la vaporo fine disiris, mia patrino kulerege dispartigis la 
stufaĵon en niajn bovlojn. Denove ni atendis ĝis ĉiu havis sian porcion. Sed 
atendi Alan ne povis. Ĉiam ŝi estis la plej malsata, ĉar ŝi laboris la tutan tagon, 
jen en la kuirejo, jen en la legomĝardeno. Do ŝi tuj komencis alsuĉi la fluidan 
manĝaĵon, sible bruante. “Rapida manĝado damaĝas la palaton,” diris al ŝi mia 
patrino. Sed mi sclis, ke ŝi celis diri, ke estas malbonetikete se knabino tiel 
manĝas. Tre kviete manĝis Onklo Pan, kvazaŭ li gustumus la manĝaĵon nur per 
la langopinto, dum lia kapo pendis melankolie. Lin rigardante, la mildaspektan, 
mia patrino ridetis. Ŝajnis, ke ŝi rememoras ion, sed ne volas ĝin diri rekte. Ŝi 
rigardis por vidi, kiel rapide Onklo Pan povis finmanĝi sian porcion. 

“Ĉu vi estas laca, Onklo Pan?” demandis mia patrino finfine, ankoraŭ 
ridetante. 

“Iom, ne tro,” Onklo Pan respondis, paŭtigante siajn lipojn, sed la kapon li 
ne levis. 

“Do kial ne varmigi vin per taso da vino?” mia patrino sugestis, aparte 
emfazante la lastajn tri vortojn. 

Tuj Onklo Pan levis la kapon kaj ridetegis. “Tre bona ideo!” li diris. “Tio 
eĉ ne venis al mi en la kapon!” Mi sclis, ke tio estas mensogo. Ĉiun vesperon li 
kutimis trinki tason da vino dum la manĝo, kaj ĉiufoje li diris, ke tio ne venis al 
li en la kapon. Efektive, verdan tason oni ĉiam metis ĉe lia servico por la 
vespera manĝo． 
________________________________ 
* tambureto, kastanjetoj, tripiedo, bastoneto: Instrumentoj uzataj en prezentado 
de populara loka rakont-kanta arto. 

** praŭla altaro: Sankta ejo en hejmo, kie oni por preĝi metis statueton de 
Dio aŭ Budho aŭ honortabuleton de prauloj.  
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Li iris al vico de vinvazoj starantaj sub la altaro de l’ prauloj，demetis la 
kovrilon de vazo novemalfermita, kaj ĉerpis plenan tason da vino per kupra 
ĉerpilo．La likvaĵo estis hejmfarita. Ĉiun aŭtunon post la rikolto ni petis la 
vinfariston de l’ najbara vilaĝo distili por ni el hordeo kelkajn vazojn da 
vino．Kaj tion konsumis nur Onklo Pan. Li kutimis diri fierce, ke sen la 
“eliksiro vigliga” li ne estus restinta tiel longe ĉe ni. 

Origine li ne estis ano de nia familio, eĉ ne ano de nia vilaĝo. Li venis el la 
Nordo, antaŭ tre multaj jaroj, kiam mi estis tre eta. Tiam du rivalaj militlordoj 
batalis en lia provinco, kaj krome tropleniĝis la Flava Rivero*, inundante ĉiujn 
farmbienojn. Li venis al nia vilaĝo kun aro da fuĝantoj survoje al “La Urbego”, 
kie li esperis iĝi riksa kulio．Subite li malsaniĝis kaj postrestis. Mia patro 
kondukis lin al sia hejmo, kaj flegis lin mia patrino ĝis li resaniĝis. Poste li 
ŝanĝis sian intencon, kaj volis resti ĉe ni, kultivante niajn ses akreojn da tero. 

Li diris, ke eble li ne fariĝis bona rikŝa kulio, ĉar li naskiĝis kamparano．Li 
amis nian teron kaj la bovinon, kiu plugis la teron. Belan bovinon ni havis. Do 
mia patrino permesis, ke li restu, kaj donis al li la ĉambron apud la bovinstalo. 
Li sends sin tre bone, dormante apud la bovino．Kaj neniam plu li pensis reiri. 

Nun li tenis la tason kontraŭ la lumon de l’ olelampo. Fajro tuj descendis 
sur la vinon, ardigante per kurioza verdeca flamo. Onklo Pan ĝin rigardis 
kontemple dum iom da tempo. Poste li subite blovestingis ĝin, kaj peze 
trinketis el la taso, kaj poste suspiris malŝarĝige. Speco de karmezino komencis 
disvastiĝi sur liaj sulketaj vangoj. 

Li komencis paroli．El lia buŝo fluis vortoj kiel rojo el dekliva valo. Kaj li 
multfoje emfazis siajn vortojn dum la rakontado, samkiel rojo karambolas kun 
kelkaj ŝtonoj dum sia fluado．Kaj por ilustri siajn priskribojn li faris diversajn 
gestojn, kiuj malsamis ĉiuvespere. Li aŭdis, ke tiu aŭ tiu kamparano en 
malproksimega vilaĝo kaptis vivantan lutron, ke li ligis ĝin piede al la tenilo de 
sia sarkilo, kaj ke la ruza besto sukcesis ronĝe dispecigi la ŝnureton, kaj fine 
eskapis komplete, multe seniluzligante kaj mirigante la stultan kamparanon. Li 
ankaŭ vidis urbanon aĉeti leporon de vaganta ĉasisto kontraŭ amasego da 
arĝentaj moneroj. “Tio kostis minimume ducent kvindek tri monerojn, sufiĉe 
por vivteni min dum duona vivo.” Li emfazis la nombrojn aparte, kvazaŭ li 
mem kalkulus la monon. Kaj tiel plu, kaj tiel plu.  
__________________ 
* Flava Rivero: La dua granda rivero en Ĉinio, 5464 km. longa, de okcidente 
orienten trapasanta nordajn provincojn kaj enfluanta en la maron Bohaj. 

Mia patrino diradis, “Ĉu vere？Ĉu vere?” 
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“Mi neniam en mia vivo mensogis, sinjorino,” li diris firme. “Tio estas 
reala, kiel Maŭmaŭ kaj mi.” 

Kaj nerimarkinte ni finis la tutan stufaĵon, ne sciante, kiom da tempo ni 
pasigis. 

Tiam Alan stariĝis kaj volis forpreni la manĝlaron. Sed haltigis ŝin mia 
patrino, dirante, “Mi faros tion. Pretigu por iri al la placo. Viaj lipoj estas iom 
tro gras-kovritaj kaj via nazo briletas.” Alan ruĝiĝis, sed aspektis feliĉa. Ŝi estis 
lojala aŭskultanto de Laŭ Liŭ, kaj plorus se ŝi malfruus unu minuton. Ŝi rapidis 
en la kuirejon, kun la maldika harplektaĵo pendanta sur ŝian dorson. Post 
momento ŝi revenis. Ŝi estis lavinta la vizaĝon kaj enbrosinta iom da oleo en 
sian hararon, tiel ke nun ĝi brilis glate en la duonlumo de l’ oleolampo. Mia 
patrino senkomente ekrigardis ŝian novan aspekton, sed ekridetis kviete je ŝia 
vanteco, ĉar en la mallumo neniu aprezos ŝian hararon glacean. 

Ni eliris triope, Onklo Pan, Alan kaj mi．Kiam ni transiris la sojlon, mia 
patrino avertis al Alan, dirante, “Ne ploru pro la rakontoj, alie vi denove spertos 
koŝmarojn”．”Jes, panjo,” respondis Alan distrite. Ni tro impetis trovi lokon 
proksiman al nia rakontisto, tiel ke ni povus klare aŭdi la diversspecajn 
melodiojn kaj voĉojn, laŭ kiuj Laŭ Liŭ disvolvis siajn historiojn. 

Elverŝiĝis niaj vilaĝanoj el la dometoj kaj kuniĝis ĉirkaŭ Laŭ Liŭ en 
duoncirklo, allasante al li spacon proksimume tri metrojn diametre, en kiu li 
moviĝu, ĉar li havis kutimon strangan: al li plaĉis ĉirkaŭpaŝi sian 
tambur-tripiedon, kiam li rakontis per senornama dialogo. Li sidiĝis nur tiam, 
kiam li kantis verse. Ni eksidis en la malantaŭa vico, ĉar ni alvenis malfruete：
Onklo Pan meze, mi maldekstre de li kaj Alan dekstre. Apud mi sidis Onjo 
Krizantemo. Ŝi estis intima amiko de mia patrino kaj min kaj Alanon tre amis, 
ĉar ŝi mem malhavis infanojn. Ankaŭ ni tre amis ŝin, ĉar ŝi aspektis tre agrable. 
Kvankam proksimume tridekjara, ŝi aspektis kvazaŭ dekokjara. Kiam ŝi parolis, 
sur ŝiaj lipoj ĉiam vidiĝis mola kaj aminda rideto. 

La maljunuloj fajrigis siajn longajn pipojn. La tabako en la ingoj 
palpebrumis nervoze al la steloj surĉielaj, kvazaŭ ili sekrete interŝanĝus aman 
konversacion. Ĉi signaloj altiris nian tutan atenton. Ŝajne ĉiuj volis malkovri la 
ĉifron, laŭ kiu ili esprimis sian amon；kaj oni do iĝis mistere atentemaj kaj 
silentaj．Ĝuste kiam ni atingis tiun staton, jen Laŭ Liŭ subite frapis sian 
tamburon kaj klakigis la du duonojn de sia kastanjeto ligitajn per ŝnureto inter 
la dikfingro kaj polmo de lia dekstra mano. Murmuradis plu la tamburo dum 
minimume dek minutoj, returnante nian atenton de la steloj al la rakontisto. 
Poste la tamburado abrupte ĉesis. Laŭ Liŭ, influite de sia stranga kutimo, 
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komencis ĉirkaŭpaŝi sian tambur-tripiedon, ĉar li intencis fari al sia rakonto la 
enkondukon, kiu ordinare estis proza. 

“Kleraj sinjoroj kaj graciaj sinjorinoj,” li diris (efek-tive neniu el ni estis 
klera krom li mem kaj eble Benĉin, nia taoisma pastro, sed li ĉiam ĝentilumis 
tiel）, “la historio, kiun ĉi-vespere rakontos via humila servanto estas tutnova, 
tiel nova, ke via servanto ankoraŭ ne trovis por ĝi taŭgan titolon. Sed kiom 
gravas titolo se interesas la enhavo? Ĝi havas originon plej signifoplenan. 
Bonvolu ne ekscitiĝi, kiam mi scligos al vi la fonton. Kiam mi promenadis 
supren-suben sur la pitoreskaj Montetoj de Tri Diabloj, serĉante inspiron por 
nova historio, neatendite mi renkontis maljunan vagantan monaĥon, kiu, laŭ la 
opinio de via humila servanto, certe venis el Tibeto, ĉar li portis grandegan 
flavan ornaton similantan al kulvualo, kaj paron da longaj botoj. Li sidadis sub 
oldega kaŝtanarbo, kontemplante vipuron ĉirkaŭ tri metrojn longan, kiu 
serpentumis antaŭ li sed ne aŭdacis alproksimiĝial liaj piedoj. Tuj via humila 
servanto konstatis, ke li nepre estas sankta homo. Kiel rakontisto via humila 
servanto ĉiam entuziasmis pri revelacioj de la perantoj de l’ Dia Potenco pri 
justeco kaj maljusteco sur la tero. Sekve via humila servanto alproksimiĝis al 
tiu sankta homo, serĉante historion, kiu servus por informi niajn mensojn；kaj 
klarigis al li ke, en jena antikva Ĉinio nia, rakontisto estas ne nur almozulo,sed 
ankaŭ homo alte moralema. Dum kelka tempo li rigardadis min per siaj penetraj 
okuloj，kaj poste diris subite, ‘Sidiĝu, junulo. Mi scias, ke vi intencas bone. Mi 
donos al vi rakonton’. Jen ĝi.” 

Paŭzis lia voĉo kaj ĝin anstataŭis la murmurado de lia tamburo, kiu pli kaj 
pli laŭtigis ĝis fine ĝi sonis kvazaŭ malproksima tondro aŭguranta pluvetadon. 
Jam formortis la ekbrilanta tabako en la pipoj, kvazaŭ nubamaso premadus 
desupre. Nin rekondukis al la realeco nur la spuro de falanta stelo, kiu ekfulmis 
horizonten antaŭ ni. Mi rektigis mian dorson kaj ekrigardis al Onjo Krizantemo. 
Ŝi streĉe rigardis al Laŭ Liŭ per siaj brilantaj malhelaj okuloj, ĉe kiuj ŝajnis 
koncentriĝi la energio kaj viveco de sia tuta korpo. Laŭ Liŭ komplete surprizis 
nin, subite kuŝigante la bastoneton sur la tamburon, kio okazigis mildan 
sonoron, kiu ondece disradliĝis.Kaj li sidiĝis sur la seĝon, tenante nesondeblan 
silenton. 

La kvieteco tamen estis nur paŭzo. 
Mi, la humila, nomiĝis pro la majaj floroj, 
Rekarnigitaj unu matenon rosan en klerula familio； 
Loĝanta apudrojete kun kvin salikoj plorantaj, 
Al mi estis instruitaj klasikaĵoj, poezio, brodado… 
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Tio ne plu estis la voĉo de Laŭ Liŭ, sed eleganta soprano．El la lipoj de nia 

rakontisto elsaltis la vortoj kvazaŭ ĉeno da perloj sinsekve falantaj sur antikvan 
lakitan pleton, leĝere, fragile, ruliĝante per eĥo sonora. Pro ili vibris la aero kaj 
la vibrado trafis niajn orelojn potence kaj harmonie. La placon tiel senmovigis 
la kantado, ke la aŭskultantoj ŝajnis nenio alia ol senvivaj ombroj，kaj la nokto 
ŝajnis konsisti el nura luno vualita de muziknebuleto kaj svaga nuanco de 
melankolio. La rakonto estis tragedio. 

La protagonisto，Majaj Floroj, estis terure trompita de sentaŭgulo, al kiu ŝi 
bedaŭrinde enamiĝis pasie. La junulo estis bela kaj lerta kaj bone konis la 
peozion. Sed siajn talentojn li ne bone uzis. Kiam li estis knabo, li amikiĝis kun 
malbonuloj．Anstataŭ provi la Imperian Ekzamenon*, li pasigis la tempon 
verkante serenadojn kaj sorĉis multajn bonajn knabinojn per siaj rimaĵoj．La 
plej nova estis nur la plej bedaŭrinda viktimo, ĉar li ne nur senkompate forlasis 
ŝin, sed ankaŭ restigis en ŝia koro impreson plej belan tamen falsan, kiun ŝi ne 
povis forgesi kaj kiu turmentis ŝin tage kaj nokte. 

“Nun mi volas atentigi vin pri du aferoj laŭ la deziro de la sanktulo.” Nia 
rakontisto subite sonorigis la tamburon, kaj ĉesis la ruliĝantaj perloj. “Unue, la 
junulon fuŝis malbona societo. Due, la knabino tro facile donis sian amon；
alivorte, ŝi tro senpacienciĝis！” 

“Sed kiu scias, ke la viro estis sentaŭgulo?” Onjo Krizantemo murmuris al 
si, suspirante. “La viroj estas malbonemaj!” ŝi konkludis. Kaj poste ŝi elprenis 
mantukon kaj purigis sian nazon kaj sekigis siajn okulojn. Kiel ĉiuj ĉeestantaj 
virinoj kaj knabinoj，ŝi ne povis ne larmi pro la malfeliĉo de sia sekso. 

Laŭ Liŭ vere estis majstra rakontisto — fakto, pri kiu ofte insistadis mia 
patrino, kiu bone konis lian historion. Sian arton li lernis tra malfacilaĵoj kaj 
superhomai suferoj．Lia patro estis sentera kamparano, kiu ne povis nutri lin kaj 
devis sendi lin al monaĥejo por esti laika monaĥo．La abato instruis al li 
legadon kaj ĉantadon de budhanaj psalmoj．Li estis dotita de bona voĉo kaj 
nature progresis en la ĉantado. Sed kiam li konis sufiĉe da ideogramoj por mem 
legi, li esploris malnovajn romanojn kaj legendecajn dramojn anstataŭ sanktajn 
librojn. Iun tagon la abato trovis kaŝita sub lia lito lian literaturan kolekton. La 
religiulo piedbatis lian postaĵon kaj senvorte indikis, ke li foriru. Li ne naskiĝis 
_____________________ 
*Imperia Ekzameno：Ekde la 6-a jarcento en la feŭdaj dinastioj de Ĉinio oni 
okazigis diversgradajn ekzamenojn por selekti ŝtatoficistojn. Tiu ĉi sistemo 
daŭris preskaŭ 14 jarcentojn kaj estis abolita en 1905. 
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por liberiĝi de l’ mondecaj emocioj. Certe, se li restintus, li estus fariĝinta tre 
maltaŭga monaĥo. Efektive, emfazis mia patrino, li havis multajn konceptojn 
romantikajn. Ekzemple, li iam provis esti in-simulanto en teatra trupo, sed 
malsukcesis plaĉi al ties estro. Nur tiam, kiam li hazarde renkontis vagantan 
kantiston, li lernis disvolvi rakontojn tenore, falsete kaj soprane. Kaj, estante 
jam junulo, li revenis al la vilaĝo kiel sukcesa rakontisto. 

Li plezurigis niajn vilaĝanojn ĝis kliniĝis okcidenten la luno aŭ la roso 
ekformiĝis. Multaj virinoj kutimis hejmeniri malsekokule. Ĉiam venis mia 
patrino por alvoki Alan-on kaj min antaŭ ol la rakonto atingis sian finon, ĉar la 
fino ordinare estis trista. Efektive Laŭ Liŭ estis sentimentalulo, kiu bone 
rakontis nur tragediojn. Sed ĉi-vespere mia patrino alvenis iom malfrue. Laŭ 
Liŭ, kompletigante la historion de l’ frua vivo de Majaj Floroj，jam ekvoĉis 
tristece. Alan profunde plorsingultis, kaj apenaŭ kapablis levi sian kapon. 

Mia patrino klinigis malantaŭen la kapon de Alan, suprenturnante ŝian 
vizaĝon. En siaj okuloj spegulis larmoj stellumon. Ankoraŭ skuis ŝin 
plorsingultoj．Sen la forta tenado far mia patrino, ŝi estus falinta teren. 

“Stultulino！”diris mia patrino riproĉe, “kiel vi povas toleri la ĉiuvesperan 
elspezon de larmoj?” 

Alan ne respondis, sed plu skuiĝis plorsingulte. 
Mia patrino helpis ŝin stariĝi, kaj aldonis, “Se vi daŭrigos la ploradon, mi 

ne permesos, ke vi revenu ĉi tien morgaŭ vespere. La rakonto estas nur rakonto. 
Vi ne devus ĝin tiom kredi.” 

“Sed la larmoplena kantado kaj lamentado de Laŭ Liu estas realaj,” 
komentis Onklo Pan, simpatie al Alan． 

“Ha, pro tio vi permesis, ke ŝi restu tiel longe ĉi tie!” mia patrino diris. “Vi 
devis antaŭ longe sendi ŝin al la lito.” 

Onklo Pan nenion diris plu, sed pendigis sian kapon. Alan viŝis per la 
maniko siajn okulojn por sekigi la larmojn kaj malvolonte marŝis antaŭ mia 
patrino al la domo. Dum ni hejmeniris, mia patrino demandis al mi per mallaŭta 
voĉo, “Kiam Alan komencis plorsingulti?” 

“Mi ne scias,” mi diris. “Eble kiam Majaj Floroj ekpensis pri sinmortigo 
post sia amseniluzligo.” 

“Denove sinmortigo?” 
“Jes, tamen ĉifoje laŭ alia maniero.” 
“Morgaŭ vespere vi ambaŭ devos resti hejme,” mia patrino diris per voĉo 

jam pli laŭta, por ke Alan povu aŭdi. “Tiuj sinmortigoj malbone efikas al via 
dormado.” 
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Sed la morgaŭon, tuj post la vespermanĝo, Onklo Pan denove kondukis 
nin ĝis la placo. Mia patrino ne kontraŭstaris. Lavinte la manĝilaron, ŝi eĉ venis 
mem por esti kun ni. La rakonto estis la dua parto de la antaŭa — ĝi estis 
triparta. Mia patrino sidis apud Onjo Krizantemo. Onjo daŭre komentadis 
flustre al mia patrino,” La viroj estas malbonemaj！La viroj estas malbonemaj!” 

“Sed Laŭ Liu estas agrabla viro,” diris mia patrino al ŝi. 
“Nu, iom tro ineca kaj malforta,” Onjo Krizantemo flustris malemfaze. 
“Ĉu ne plaĉas al vi tia tipo？” reflustris mia patrino. “Nu…” Onjo 

Krizantemo ne povis kompletigi la frazon. 
Intertempe Laŭ Liu daŭrigis sian rakonton, jen tenore kiam li rolis la 

sentaŭgulon, jen soprane kiam li parolis laŭ la protagonisto. La du voĉoj sonis 
kvazaŭ el du tute malsimilaj personoj. Efektive en niaj mensoj ne plu ekzistis 
Laŭ Liu, sed du rolantoj：unu ina, kvieta, bela kaj sentiments, l' alia vira, lerta, 
malboneca kaj danĝere belaspekta. Kontraŭ tiu ĉi magio, ĉiu familio en nia 
vilaĝo donis al li cent ĝinojn* da rizo por periodo, tiel ke li povu daŭre disvolvi 
rakontojn sen zorgoj pri sia vivteno．Kaj feliĉe la rikolto ĉi-jare estis bona. 
Kvankamla bienulo Ĉu Min, kiu loĝis en la urbeto, forprenis grandan 
pocentajon kiel terlupagon, tamen niaj vilaĝanoj povis ankoraŭ ŝpari sufiĉe da 
greno por tion ebligi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
* ĝino: Pezunuo de Ĉinio. 1 ĝino＝1/2 kilogramo. 
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II 
Alan estis soleca junulino, tiel soleca kiel Onklo Pan. Sed ŝi ne devenis de 

loko tiel malproksima kiel Norda Ĉinio. Ŝi devenis de vilaĝo en distanco de pli 
of dek lioj*. Tamen ŝi estis soleca, ĉar ŝiaj parencoj estis ĉiuj mortintaj. Antaŭ 
tiom longe ili mortis, ke ŝi apenaŭ povis memori ilin. Ŝia patro estis malriĉa 
kamparano, kaj, kiel la plimultaj kampuloj liaspecaj, finis laŭ neatendita 
maniero sian vivon dum jaro de sekego. Dum tuta somero ne pluvis. La rizo en 
la kampoj estis cindrigita. Do okazis granda malabundeco, kiun la homoj poste 
rememoris kiel “la grandan nutromankon”. Tute ne troviĝis rizo en la ĉirkaŭaĵo. 
Sed en la urbeto troviĝis stokego, tenata de Ĉu Min, la plej riĉa bienulo de la 
regiono. Li disdonis ĝin al la suferantaj terkulturistoj interŝanĝe kontraŭ ilia 
tero. En la daŭro de kelkaj semajnoj li ekposedis Ĉiujn rizkampojn de la 
regiono. Tiam subite ekfalis iom da pluvo. Ĝi estis pluvo bela, kiu revivigis la 
tutan mortan teron. La patro de Alan iris al sia iama kampo kaj provis planti 
iom da sojfaboj. “Vi ne rajtas labori ĉi tie!” diris la nova luanto de Ĉu Min, 
fortika malhela junulo, kiu sukcesis akiri pecon da tero ĉar li proponis pli 
bonajn kondiĉojn. “Ĝi jam apartenas aapartenas al la bienulo Ĉu Min.” 

“Ĝi ja estas mia!” diris la patro de Alan. “Mi prilaboris ĝin dum la tuta 
vivo!” 

“Idioto, Ĉu vi ne memoras, ke vi interŝanĝis ĝin kontraŭ tricent ĝinoj da 
rizo? Ĉu vi ne scias, ke mi subskribis kontrakton kun Ĉu Min por tiu ĉi 
kampo?” la junulo insultis lin. 

“Kiel vi aŭdacas! Jen mia tero!... mi heredis ĝin de mia patro.” 
Sen unu plia vorto li vangofrapis per sia manego la junan terkulturiston. 

La junulo ne cedis. Tigre li alsaltis la atakinton, per granda pugno batadante ties 
kapon. La patro de Alan estis tiam jam iom maljuna. Li ne povis elteni la 
interbatiĝon kaj falkuŝiĝis sur la teron, kiun li pretendis sia pro uzkutimo. Lia 
nazo sangis kvazaŭ du rojoj kaj el lia buŝo sputiĝis sango. Post tri tagoj li 
mortis. Lia edzino, timigite de l’ malluma sentera estonteco, pendumis sin en la 
posta vespero. Alan estis tiam nur trijara. 

Alan estis infano bela. Mia patrino trovis ŝin sidanta stultece sur la sojlo 
de l’ dometo, kiam ŝi iris proponi kontribuon por aĉeti ĉerkojn al la mortinta 
duopo.Tuj ŝi sentis allogiĝon al ŝi kaj kondukis ŝin al sia hejmo. Por laŭleĝigi  
_____________________________ 
* lio: Ĉina mezurunuo, eagala je duona kilometro 
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ŝin kiel familianon, mia patrino organizes malgrandan tefeston por la olduloj de 
nia vilaĝo, anoncante ke mia pliaĝa frato estas fianĉigita al ŝi kiel ŝia fianĉo 
kiam li plenkreskiĝos. Sed laŭ la kutimo ŝi devis esti servistino antaŭ ol ŝi 
formale edziniĝus. Kiam ŝi estis kvinjara, ŝi komencis plenumi hejmajn taskojn 
sub instruo de mia patrino. Dum la kreskado ŝi vere aspektis kiel belulino. Mia 
patrino vartis ŝin kvazaŭ filinon, esperanteke ŝi iam fariĝos kapabla 
dommastrino, kompetenta posteulo en la domo, tiel ke ŝi mem povu senĝene 
emeritiĝi, kiam ŝi estos maljuna. Ŝi ne permesis, ke Alan faru penan laboron 
ekster la domo, por ke ŝia belo ne estu damaĝita. Kaj tian dorlotadon al 
servistino mia patrino povis permesi al ŝi, ĉar ni jam ne dependis de la tero. Mia 
patro, estinte malriĉa instruisto en la foirurbo, jam trovis postenon de sekretario 
en firmao de la nova, prospera kotonkomerco, en la metropola “Granda Urbo” 
malsupre de la rivero. Li ricevis salajron pli bonan, ol li povus kiel instruisto. 

Unue Alan ne sclis, ke ŝi devas esti servistino ĝis ŝi fariĝos la edzino de 
mia frato. Sed iom post iom ekkomprenante la homajn aferojn, ŝi komencis 
konstati sian situacion kaj senti ion malĝustan pri sia destino. Ŝi foje iĝis 
pensema kaj malfeliĉa, precipe kiam okazis la Aŭtunmeza Festo*，dum kiu la 
junuloj iris por viziti kun donacoj siajn malproksimajn parencojn en aliaj 
vilaĝoj. Kompreneble Alan lokon por viziti ne havis. 

Tiu tago estis denove Aŭtunmeza Festo. Matene ŝi aspektis tre pale. Ŝiaj 
okuloj estis ŝvelintaj. Ŝajnis, ke ŝi ne dormis bone la antaŭan nokton. Efektive 
mi poste eksclis, ke la antaŭan vesperon ŝi iris al la tombejo en la montaro 
malantaŭ la vilaĝo, por plori apud la freŝa tombo de alia servistino, kiu 
lastatempe mortis pro variolo. Ŝi tre bone estis koninta ŝin, kaj ili ofte 
kunestadis, parolante pri sia soleco kaj lamentante pri sia malfacila sorto. Sed 
tion mia patrino ne sclis. Ŝi supozis, ke Alan estas simple tristhumora pro 
pensado pri la gaja festo, ĉar mankas al ŝi parencoj viziteblaj．Ŝi donis al ŝi 
liberan tagon, kaj diris, ke mi akompanu ŝin. 

Ni ne sclis, kiel festi la festivalon. Do anstataŭe ni promenadis laŭ la 
riverbordo, ĉar la suno estis tre varma. Ankaŭ multaj junuloj estis en plena 
aero．La plimultaj kantadis amkantojn. Ja estis bela aŭtuna tago．Tre klara estis 
la ĉielo, kaj la venteto alportis odoron de dolĉa osmanto. Ĉiu havis emon kanti. 

Sed Alan restis kvieta. Nur siajn piedojn ŝi rigardis dum ni iradis apud la 
rivero. Ŝi ŝajnis ne aŭdi la kantojn, nek flari la dolĉan osmanton. Senvorte ni 
_________________________________ 
* Aŭtunmeza Festofesto: La 15-a de la oka monato laŭ la luna kalendaro, 
tradicia festo de Ĉinio. 
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pluiris, kvazaŭ ĉe entombigo. Subite albloviĝis iom da vento, ĉifante ŝiajn 
belajn nigrajn harojn. Ŝia vizaĝo anserhaŭtiĝis. Ŝiaj kruroj komencis tremi, kaj 
ŝi sidfalis sur pecon da herbaĵo apud la vojo． 

“Mi ne sentas min bone,” ŝi diris rapide, anhelante. “Prenu min hejmen.” 
Mi helpis ŝin stariĝi kaj per ambaŭ brakoj subtenis ŝin dum la hejmeniro. 

Vere, ŝi fartis malbone. Mi sentis varmegaj ŝiajn manojn. 
Kiam ni alvenis heimen, mia patrino metis dum kelka tempo la manon sur 

la kapon de Alan. “Ĝene,” murmuris mia patrino. “Estas febro. Kie vi estis?” Ŝi 
turnis la okulojn al mi. 

“Sur la riverbordo,” mi diris. 
“Supozeble ŝi malvarmumis. La rivera vento ĉisezone estas akra kaj ĉiam 

ŝteliĝas en la korpon tra la poroj.” 
Ŝi enlitigis Alan-on kaj kovris ŝin per kotonŝtopita stebkovrilo kaj ankaŭ 

per ĉiuj troveblaj vintraj vestaĵoj. “Prefere ŝi ŝvitu, por ke la vento povu reeliri 
tra la poroj,” ŝi diris．Poste ŝi iris en la kuirejon por pretigi trinkaĵon, kiu 
rapidigu forvaporiĝon de la vento, kiu enestas．Ŝi tranĉis peceton da zingibro 
kaj elprenis iom da bruna sukero, kaj metis ilin kune en poteton plenigitan de 
pura akvo, kaj kuiris ĉion sur malgranda fajro．Post kvaron-horo proksimume, 
ŝi elverŝis la akvon en pelvon, kiu tuj dissendis vapornubon kaj fortan odoron 
de zingibro．La miksaĵo aspektis blanka kiel lakto. Mia patrino ĝin portis al 
Alan, kaj diris mallaŭte： 

“Tio ĉi sanigos vin, infano mia.” 
Aŭdante la voĉon, Alan sonĝeme malfermis siajn okulojn. Instinkte ŝi 

sidiĝis kaj rigardis delire mian patrinon. Neniam ŝi malobeis mian patrinon. Eĉ 
sonĝante ŝi kutimis respondi se tiu vokis ŝin laŭnome. Eĉ ne rigardinte la 
fluidaĵon, ŝi ekprenis la pelvon el la manoj de mia patrino kaj englutis la 
miksaĵon, gargarsone. Poste ŝi denove faligis sin sur la liton, ferminte la 
okulojn. 

Ni ne sentis nin tute hejmece de la manĝotablo, kie vakis unu seĝo. 
Neniam antaŭe ni konstatis, kiom Alan influis nian vivon. Onklo Pan rifuzis 
sian kutiman tason da vino, ĉar, li diris, li estas iom maltrankvila pro la malsano 
de Alan. Kaj pro la fakto, ke mankis al li likvoro, lia gorĝo estis sekega. Li ne 
povis rakonti historiojn, kiel tiujn pri la kaptita lutro vivanta, kaj pri la amaso 
da moneroj arĝentaj, per kiuj la urbano aĉetis leporon, kaj kies precizan sumon 
li konis vide, ne kalkulinte ilin. La tuta etoso estis jam malvanna. 

Ne povis dormi mia patrino tiun nokton. Jen kaj jen ŝi iris al la lito de 
Alan, kaj ĉiufoje restis sufiĉe longe tie staranta. Maltrankvilmiene ŝi observis 
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Alan-on, kaj ŝia frunto sulketiĝis kaj siaj brovoj malsupreniĝis. Alan ne povis 
ekvidi ŝin, ĉar ŝiaj okuloj estis firme fermitaj．Grandaj ŝviteroj aperis sur ŝia 
frunto kaj rebriligis la lumon kvazaŭ larmoj. Tiuj senmoveco kaj sensenteco, 
kiuj nun vualis ŝian cetere seriozan kaj entuziasman vizaĝon, multe dolorigis 
min, kvankam mi ne sclis la kialon, kaj ŝajnis al mi, ke ankaŭ de mia patrino ili 
larmigis la okulojn, kiuj iam estis malsekaj． 

Ĉirkaŭ noktomezo Alan subite eligis intermitajn ĝemegojn, kiuj sonis 
kvazaŭ tiaj sensencaj vortoj, kiajn ŝi kutime murmuris dum koŝmaroj．Sed tio 
estis io alia：ŝi anheladis pene. Salte mia patrino ellitiĝis, lumigis la lampon, kaj 
rapidis al la lito de Alan. Mi sekvis ŝin. Alan tute kovriĝis de ŝvito, kiu ĉirkaŭ ŝi 
formis vualon da maldensa nebuleto. Ŝi terure deliris. Mia patrino skuis sian 
kapon kaj ekkrlis alarmite: “Alan！Alan！” Malrapide Alan malfermis siajn 
okuloin, montrante la blankon, kaj poste refermis ilin. Ŝi jam ne kapablis fari la 
kutiman rapidan respondon. 

“Ne temas pri malvarmumo,” murmure riproĉis sin mia patrino. “Eble ŝian 
sanon malbonigis la miksaĵo de bruna sukero kaj zingibro. Kion mi povas 
fari？Kion mi povas fari?” 

Grandpanike ŝi aŭtomate surgenuiĝis antaŭ la lito de Alan, kaj kunmetis 
siajn manojn kaj preĝis： 

 
Prauloj, ja kompatu ŝin se hazarde ŝi senintence ofendis vin. 

Ĉielaj Dioj, bonvolu do pardoni ŝin, se infanece ŝi elparolis viajn 
nomojn kontraŭ iu neŝatato. Ŝi malhavas gepatrojn por instrui al ŝi 
la bonkonduton. Se punon ŝi meritas, la puno devus trafi min, ne ŝin, 
kiu estas orfa… 

 
Murmuris plu mia patrino, kvazaŭ hipnotite. Dume la gorĝo de Alan 

gargaris. Ĉiufoje, kiam la seka raspa sono lasis ŝiajn lipojn, la voĉo de mia 
patrino obtuziĝis, zumante tra la ĉambro kiel monotona sorĉkanto far budhanaj 
pastroj por la ĉielenigo de l’ animo de mortinto. Alan vere aspektis iom simila 
al mortinto, ĉar ŝia vizaĝo palis kiel ŝtono kaj ŝiaj lipoj plumbkoloris, kiel 
purpura majfloro. Mi ne sclis, pri kio temas, ĉar ne kapablis pensi mia menso. 
Mi turnis la rigardon, jen de Alan al mia patrino, jen de mia patrino al Alan. 
Sub la malhela lumo de la lampo ili formis bildon, lignecan kaj sombran, kaj 
ankaŭ tristigan kai timegigan. Fine ankaŭ mi aŭtomate surgenuiĝis apud mia 
patrino, farante min parto de la bildo． 

Proksime al la tagiĝo, Alan eksilentis, kaj ŝia vizaĝo aspektis palblua. Per 
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la mano palpis mia patrino ŝian frunton kaj balbutis senkohere. “Forpasis la 
deliro. Sed kio estas？Kio estas？Ni devas sendi Onklon Pan alvoki la 
kuraciston. Nepras！” Kaj ŝi forkuris el la dormoĉambro por alvoki Onklon Pan. 

Onklo Pan iris al vilaĝo en distanco de ni pli ol dek lioj, kie loĝis konata 
drogherba kuracisto, kaj kun la kuracisto revenis je l’ matenmanĝa horo. Tiu 
klerulo portis ankoraŭ sian hejmrobon. Videble Onklo Pan sukcesis komuniki 
al li per siaj kutimaj famaj gestoj kaj voĉemfazo la gravecon de l’ malsano de 
Alan, tiel ke la kuracisto tuj ekvojaĝis, eĉ ne vestinte sin konvene. Salutinte 
mian patrinon, li iris rekte al la ĉambro de Alan, ne atendante por malsekigi 
sian buŝon per la pelvo da viandbula supo, per kiu la homoj en nia regiono 
kutimis regali kuraciston, kiel respektosigno al homhelpema profesiulo, antaŭ 
ol li komencu esplori la pacienton．Li levis la manon de Alan kaj palpis ŝian 
pulson. Tuj liaj brovoj kuntiriĝis, kaj elstaris sur lia frunto pluraj horizontalaj 
linioj, kaj palpebrumis penseme liaj okuloj．Ni morte silentis. Eĉ la propran 
spiron ni aŭdis． 

“Subite hieraŭ nokte ŝi severe malvarmumis,” li diris, metante la manon de 
Alan sub la stebkovrilon. “Sed jam pasis la febro. Tamen la pulso batas iom 
rapide, kio vere estas simptomo tre stranga.” 

“Pri kiu malsano temas, sinjoro kuracisto?” demandis mia patrino. 
Denove la kuracisto kuntiris siajn brovojn kaj elpuŝis siajn lipojn. 

“Bedaŭrinde, mi ne scias. Certe ne temas pri tifoido, ĉar ĝi alvenis tiel abrupte；
ankaŭ ne pri malario, ĉar la febron ne sekvis severa malvarmego.” 

“Ĉu vi ne povas sugesti, kio ĝi eble estas？” 
“Bedaŭrinde ne, sinjorino,” diris la kuracisto, pardonpete ridetante. 

“Malpermesas mia profesia konscienco doni nomon bazitan sur supozoj.” 
“Ho…” mia patrino murmuris al si mem. 
“Tamen ne timu, sinjorino,” aldonis la kuracisto mallaŭtvoĉe. “Ŝia pulsado 

estas tute regula, kvankam pli rapida ol ordinare. Ne antaŭvideblas danĝero pri 
ŝia vivo．Se vi lasos ŝin trankvile ripozi kaj donos al ŝi dieton de boligita akvo 
kaj maldensa kaĉo, ŝi verŝajne resaniĝos post nelonge.” 

“Tion mi faros, sinjoro kuracisto,” mia patrino diris. “Ĉion mi faros, se ŝi 
nur travivos.” 

Kaj la kuracisto adiaŭis, rifuzinte ĉiun pagon pro tio，ke li diagnozon ne 
liveris. 

Post la foriro de l’ kuracisto, venis Benĉin, nia taoisma pastro, por nin 
viziti. Li enŝteliĝis sen pordofrapo. Eĉ enpaŝinte la vestiblon, li ne anoncis sin, 
sed staris kviete en angulo, dum liaj okuletoj nervoze palpebrumis al la pordo 
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de l’ ĉambro de Alan. Surprizis min lia rigardo ruzeca, kiam mi ekvidis lin. Li 
gestis al mi per siaj tremantaj ostecaj manoj laŭ amikeca maniero, kaj 
alproksimigis al mi per siaj fantomecaj paŝoj，kate leĝeraj, flustre demandante, 
“Ĉu foriris la kuracisto?” 

“Jes,”mi respondis. 
“Bone！” li diris laŭte. “Li ne valoras.” Kaj rekte en la ĉambron li marŝis 

rapidpage, kvazaŭ li mem estus kuracisto. 
Mia patrino sidis rande de l’ lito kaj trinkigis al Alan akvon． 
“Bonan tagon. Siniorino!” Benĉin diris. “Mi aŭdis pri la malsano de Alan. 

Ĝi tre malĝojigas min. Ĉu ĝi estas grava?” 
“Agrable, ke vi venis, Benĉin,” mia patrino diris, metante ankoraŭ unu 

kuleron da akvo en la buŝon de Alan. “La kuracisto diris, ke ne tre grava. Sed 
mi havas zorgojn.” 

“Ĉu kuracisto?” Benĉin diris, ŝajne mirigite. “Kion li kapablas fari?” 
“Efektive, eĉ la diagnozon li ne povis doni．” 
“Kompreneble, ke ne!” Benĉin diris per laŭta memcerta voĉo. “Permesu, 

ke mi rigardu.” 
Ne atendinte ĝis mia patrino lasus al li spacon, li alpuŝis sin apud ŝin, kaj 

zorge alĝustigis sur siaj miopaj okuloj la okulvitrojn, kaj poste kurbiĝis 
proksimen al Alan, tiel proksimen, ke preskaŭ tuŝis lia nazo ŝian vizaĝon. 

“Vidu, ne estas normalaj ŝiaj okuloj,” li diris al mia patrino. “Ili fikse 
rigardas senkomunike. Kaj ili fermiĝas eviteme， tuj kiam oni volas ilin 
ekzameni. Ĉu vi scias, kion signifas tio?” 

“Nu, mi ne scias…” diris maltrankvile mia patrino, ekrigardante la 
pastron, kiu nun aspektis kvazaŭ li estus patologo. 

“Tio signifas, ke ŝi jam ne regas sin,” li mem respondis. “Tio signifas, ke 
gvidas ŝian volon io alia.” 

“Kio estas tiu io alia, Benĉin？Mi vin ne komprenas.” 
“Nu, se vi deziras, ke mi parolu malkaŝe…” subite li paŭzis, atendante ke 

mia patrino parolu. Sed ŝi silentadis, lin rigardante scivoleme. Tiu silentado 
senpaciencigis lin, kaj do li daŭrigis: “Nu, se juĝi laŭ mia sperto, ŝi estas 
okupata de iu spirito．Eble tiu estas la vaganta fantomo de iu viro, kiu mortis 
neatendite. Vi scias, kiam viro mortas pro akcidento, ekzemple murdigo aŭ 
dronigo, antaŭ la horo difinita de la sorto, lia fantomo disvagas, ĝis li 
reenkarniĝas kiel besto aŭ homo. Dum la vaga periodo, li foje tiel enuiĝas, ke li 
volas ankoraŭfoje ricevi homan formon. En tia situacio li ofte sin kroĉas al iu 
senkulpa knabino aŭ knabo, kaj kaŭzas al la okupato teruran malsanon.” 
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“Ĉu vere?” diris mia patrino suspekteme. Pri dioj kaj prauloj ŝi kredis, sed 
apenaŭ pri fantomoj. Neniu el ni kredis pri fantomoj.  

“Tutcerte!” la pastro diris, alĝustigante denove sur siaj okuloj la 
malnovajn senkadrajn okulvitrojn. “Tio estas la speciala fako de miaj filozofiaj 
esploroj. Mi vidis proprokule fantomojn, kiuj serĉis okupotajn homajn korpojn, 
kaj mi kutimis lukti kontraŭ ili por liberigi senkulpajn geknabojn el ilia 
senkompata posedo.” 

“Ĉu vere ?” ripetis mia patrino la saman dubeman demandon. 
“Tutcerte!” la pastro respondis per firma konvinkiĝo. Denove ekestis silento. 
Mia patrino ne volis plu paroli pri fantomoj, ĉar tio maltrankviligis nin ĉiujn, do 
Benĉin ne povis daŭrigi la konversacion. Li lastfoje ekrigardis al Alan, kiu estis 
kvieta kiel morto, kun okuloj fermitaj ; kaj li formarŝis kun senespera gesto, sed 
murmuris al si: “Kompatinda knabino, kiu suferas okupiĝon je tiel frua aĝo．Mi 
devas forpeli el ŝi la fian fantomon.”Transirante la sojlon, li daŭrigis pli 
fortvoĉe, “Jes, mi devas forpeli el la vilaĝo ĉi senkoran fantomon！Mi devas！
Estas ofende al mi, ke fantomo kaŭzas ĝenojn rekte sub mia nazo!” 
 

Laŭ la avoj de l’ vilaĝo, Benĉin iam havis reputacion esti mastro de 
vagantaj fantomoj, ĉar por venki ilin, oni diris, li povis alvoki diversajn 
spiritojn, kiel ankaŭ diojn. Kiam io misefikis en familio — kion en la malnova 
tempo oni kredis la elfaro de malbonaj spiritoj — lin oni ĉiam invitis utiligi 
sian influon kiel taoisma pastor por ĝustigi la aferon, kaj la homoj pagis tiun 
servadon per rizo aŭ mono. Sed depost la Granda Nutromanko, tiom da aferoj 
misefikis ĉe niaj vilaganoj, ke eĉ dekduo da pastroj ne povus helpi. La homoj 
perdis multajn parencojn pro malsatego, kaj krome ilian teron forprenis Ĉu Min. 
Sen la tero, ili estis sub la jugo de la bienulo. Ili mem havis tiom da ĝenoj, ke ili 
devis tute forgesi pri fantomoj. Sekve Benĉin ricevis neniom da laboro, kaj pro 
tio fariĝis ĉiam pliosteca kaj malforta. Rezulte, tute neniun alian laboron li 
kapablis fari, eĉ ne predikadon. Tiu sorĉita cirklo sinkigis lin en tian 
malesperan staton, tiel fizike kiel finance, ke eĉ Maŭmaŭ estis certa, ke li 
venkos la pastron pri Korvino, malgraŭ tio, ke li mem estas malklera 
kamparano. 

Sed ŝajnis, ke ĉifoje Benĉin firme intencis memorigi niajn vilaĝanojn pri 
fantomoj kaj pri sia aŭtoritateco kiel la mastro de fantomoj, tiel revivigonte sian 
taoisman praktikadon．Vespere li surmetis sian taoisman ornaton, kun broditaj 
blankaj drakoj dorse kaj antaŭe, kaj la malhelan kvadratan ĉapon kun longa 
nigra harpinglo supre trairanta — posedaĵojn, kiujn li sukcesis reteni malgraŭ 
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financa streĉiteco, ĉar neniu lombardejo volis akcepti ilin．Kaj kun sia sankta 
vergo, kiu simbolis lian pastran aŭtoritaton, li rapidis sintrudeme de sia dometo 
ĝis la kiosko de l’ Terodio, dum venton disventolis pro la moviĝo lia vasta 
malhela ornato. Niaj vilaĝanoj, kunvenintaj sur la placo por aŭskulti la historion 
far Laŭ Liu, supozis lin freneza, kiam ili vidis lin marŝi tiel emfaze kaj energie 
kaj fiksintence, kvazaŭ li ĵus havus profundan dormon kaj solidan manĝaĵon. 
Per profunda brovumado kaj elpuŝitaj lipoj li mienis kvazaŭ batalonto, preta 
lukti kontraŭ la fantomo． 

Li surgenuiĝis, kun la kapeto alte tenata kaj la kurba dorso kiel eble plej 
rektigita, antaŭ la ŝtona oferplato staranta sub la altaro de nia Terodio. El lia 
buŝo komencis elverŝiĝi torento da murmuroj, tirataj kaj unutonaj, direktataj al 
nia Terodio kaj ties patrineca edzino. 

 
Mi, fidela disĉiplo de nia mastro Laŭzi*, en mia ofico kiel 

la taoisma pastro, petegas vin forigi la okupiĝon de Alan, forpeli 
la fantomon el la vilaĝo, kaj kateni la diablon al la granda kverko 
aliflanke de l’ rivero, ĝis venos lia horo reenkarniĝi kiel hundo aŭ 
porko. Se tion vi, nia Terodio, ne faros, mi kun bedaŭro devos 
raporti vian nekapablon al nia Mastro en la Ĉielo. Por via propra 
bonfarto vi devas kunlabori kun mi, uzante vian aŭtoritatecon kiel 
la vilaga dio por plenumi miajn ordonojn kontraŭ la fia 
demono… 
 
Post tio, lia voĉo pauzis. Sekvis iom da silento. Laŭ Liŭ, kiu atendis por 

komenci sian tiuvesperan historion, supozis, ke la pastro finis sian prezentadon, 
kaj kun suspiro de malŝarĝiĝo komencis bati la tamburon prelude al sia 
rakonto．Sed apenaŭ la bastono ektuŝis la supraĵon de l’ instrumento, jen el la 
kiosko eksplodis en la aeron sekeca krakado da sono, kiu turmentis ĉies orelojn. 
Tion kaŭzis denove Benĉin, kiu furioze kvazaŭ frenezulo batadis per sia vergo 
la ŝtonan tablon. Samtempe li alvokis ĉiajn nomojn por insulti kaj minaci la 
supozitan okupanton de Alan. 

 
Se vi ne forfuĝos laŭordone, kara fantomo, mi ne indulgos vin. 

Mi alvokos la naŭkapajn gardistojn de l’ Reĝo de Infero veni por 
_____________________ 
* Laŭzi：Ĉina antikva pensulo kaj filozofo, kreinto de Taoismo. Poste oni 
atribuis supernaturan povon al la ismo kaj faris ĝin speco de indiĝena religio. 
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 vin aresti, vin ĵeti en kaldronon de bolanta oleo, aŭ vin rosti sur 
la infera fajro kvazaŭ kokidon, aŭ vin hoke suprentiri sur la 
Monton de Akraj Tranĉiloj kvazaŭ bulon da porko．Nur imagu! Vi 
neniam plu povus reenkarniĝi. Ĉu jese, ĉu nee, vi devas tuj 
decidiĝi! Mi ne plu atendos…. 

 
La batado de lia vergo sur la ŝtona tablo prirapidiĝis proporcie kun la 

voĉo, kiu denove plialtiĝis pro la kolero, kiun ventumis lia fantazio rilate la 
misecon de l’ malobea fantomo. La knaranta kakofonio senespere dronigis 
ĉiujn melodiecajn tonojn de nia rakontisto. Kaj ĉar Laŭ Liŭ ne povis daŭrigi 
sian kantadon, la voĉo de Benĉin triumfe plilaŭtiĝis. Ĝi sonis vere fiere. Por la 
unuafojo Benĉin konstatis, ke finfine li gajnis eminentecon super nia populara 
rakontisto, kiu ĝis tiam perlaboris pli prospere en la vilaĝo. Efektive, tiun 
vesperon Laŭ Liŭ estis devigita malmunti siajn instrumentojn kaj peti, ke la 
aŭskultantoj ne koleru pri lia nekapablo plenumi sian laboron. 

Multe ĉagrenis nin la prokrastiĝo de l’ programo de nia rakontisto. Ni 
hejmeniris tre malvolonte, sentante amaron kontraŭ la pastro, kies solludo nun 
fendis kiel tondrobatoj tuj super niaj kapoj la kvietan vesperan aeron. Eĉ dormi 
ni ne povis. Fine Maŭmaŭ, kiu devis tre frumatene ellitiĝi por plenumi sian 
agrikulturan laboron, jam ne povis plu toleri la bruon. Sed li ne volis interrompi 
la pastron aŭ komenci interbatiĝon kun li, ĉar li timis, ke iu malkaŝa ofendo 
kaŭzos, ke Benĉin konkuru kun li rilate al Korvino．Li volis edzinigi ŝin kiel 
eble plej baldaŭ, sekve devis eviti dum la svatado ĉiun malagrablan akcidenton. 

Sukcesis tamen Maŭmaŭ elpensi lertan planon por prizorgi la ĝenan 
Mastron de Fantomoj．Dum Benĉin, komplete venkinte nian popularan 
rakontiston, ekzaltite insultadis la “malamikon de l’ vilaĝo”，Maŭmaŭ kun 
malnova balailo piedpinte alŝteliĝis malantaŭe. Per longa ŝnureto li alfiksis la 
ilon al la malantaŭa orlo de lia sankta vestaĵo．Poste li kviete foriris, nerimarkite 
de la pastro．Benĉin daŭre batadis per sia vergo la tablon, kaj plilaŭtiĝis lia 
kriado ĉiufoje, kiam la fantomon li kondamnis. 

Maŭmaŭ staradis sub arbo iom malproksime, rigardante la pastron. 
Finfine li laciĝis kaj dormemiĝis. Sed antaŭ ol foriri, li ĵetis trans la kioskon 
manplenon da ŝtonetoj, por esprimi sian malkontenton pri la malbonvena 
diservo. Sur la kapon de Benĉin falis hajlece la ŝtonetoj．Tion nia pastro supozis 
atako kontraŭ lin fare de fantomarmeo organizita de la akuzito．Grandpanike li 
subite stariĝis kaj kuris al sia dometo por save sian karan vivon. Tuj kiam li 
ekkuris, la balailo malantaŭ li komencis treniĝi sur la gruza tero kvazaŭ la 



 26 

piedpaŝoj de postsekvantaj atakontoj．Ju pli rapide li kuris, des pli laŭte ĝi 
klakis. 

“Helpon！Helpon！” Beĉin kriis malespere, kiel eble plej laŭte. 
Sed neniu venis helpi lin, ĉar ĉiuj supozis lin freneza, klopodantan ellitigi 

niajn vilaĝanojn. Fine la ekstrema rapidado de Benĉin rompis la ŝnureton, kaj 
ĉesis la klakaj sonoj．Malgraŭ tio, liaj propraj paŝoj aŭdiĝis al li kiel tiuj de la 
atakantaj diabloj. Kiam li fine atingis sian dometon, li jam perdis sian sanktan 
vergon kaj pastran ĉapon, kaj mankis al li kuraĝo por en la mallumo retrovli lin. 
Obsedite de seniluzliĝo kaj teruro, la postan matenon li malsaniĝis．Kaj lin tenis 
endome tiu malsano dum pli ol du monatoj. 

Dum nian taoisman pastron ĝenis mistera malsano, kies kaŭzon sciis neniu 
krom Maŭmaŭ, la problemo de Alan iom post iom komprenebliĝis. Pro la dieto 
de akvo kaj kaĉo proponita de l’ kuracisto ŝi progresis tute kontentige. La febro 
ne daŭris, kvankam de tempo al tempo ŝi ekdeliris, tamen ordinare ne tre longe. 
Je la tria tago mia patrino ekrimarkis signojn de iu simptomo sur la vizaĝo de 
Alan. Speco de akveca pustuleto aperies ambaŭflanke de ŝia nazo kaj sur la 
vangoj. “Ha, tion mi ne atendis !” ekkriis mia patrino, kliniĝante al ŝi kaj 
esplorante ŝian vizaĝon. Alan suferis variolon. En nia vilaĝo tio estis treege 
danĝera malsano, pro kiu multaj infanoj mortis ĉiun jaron. Sed gi forigis ĉiujn 
dubojn, kiuj peze superombris la menson de mia patrino. Jam ŝi sentis sin 
malŝarĝita, kaj ĉion rakontis maltriste al Onklo Pan, kaj petis ties helpon pri la 
profilaktaj rimedoj. 
El la subtegmentejo Onklo Pan havigis grapolon da sekiĝinta artemizio, 
plantaĵo kiu tre bele odoras kaj laŭdire mortigas ĉiujn mikrobojn, kaj kiun ni 
kutimis kolekti en la arbaro je la kvina tago de la kvina monato*, antaŭ la 
sunleviĝo. Tion mia patrino bruligis kaj per ĝi fumumis ĉiujn angulojn kaj 
mallumajn niĉojn de la domo. Multaj malnovaj moskitoj kaj muŝoj estis 
fumpelitaj kaj forflugis, zumante feble, tra la fenestroj, aŭ falis mortintaj sur la 
plankon. Dume Onklo Pan alportis sitelon da seka kalka pulvoro kaj disŝutis 
ĝin en ĉiuj mallumaj lokoj, inkluzive de la spaco sub la lito de Alan. Post la 
plenumo de ĉio ĉi, mia patrino elfosis pecon de nova ruĝa silko kaj vestis per ĝi 
la idolon de l’ Infan-Diino**，kiu apudis la vottabulon sur nia praulaltaro．Poste 
_______________________ 
* la kvina tago de la kvina monato (laŭ la luna kalendaro)：Unu el la tradiciaj 
festoj de Ĉinio. En tiu tago oni kutimas bruligi sekiĝintan artemizion. 
** Infan-Diino：En la malnova Ĉinio superstiĉaj kamparanoj kredis, ke tiu ĉi 
diino povas havigi infanon aŭ feliĉon. 
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ŝi bruligis incenson antaŭ la diino kaj preĝis, kun kapo pendanta kaj manoj 
kunmetitaj, murmurante, ke la vivo de Alan estu savita, ke ni metos ankoraŭ pli 
da ruĝa silko sur ŝian kapon por glorigi ŝian bonkorecon kaj afablecon, kiam 
Alan iĝos sana, ke ni ŝparos ankoraŭ pli da mono por kontribui al la fonduso 
por konstrui al ŝi sendependan templon… 

Post la preĝo mia patrino kondukis min ĝis la dometo de Onjo Krizantemo, 
kaj demandis, ĉu mi rajtas loĝi en ŝia domo dum daŭras la malsano de Alan. 
Penseme, senvorte, ŝi rigardis en la komenco mian patrinon. Poste, mallevante 
la okulojn, ŝi diris, “Kiam sola, mi iom timas aliseksulojn. Eĉ ne unu viro estis 
en tiu ĉi domo jam de jaroj.” Tiu komento atentigis min, ke la ĉambro aspektas 
vere frida kaj trankvila kiel monaĥejo. Ŝia edzo Mintun estis la lasta viro, kiu 
loĝis en ĝi, sed baldaŭ post la geedziĝo li forlasis la vilaĝon kaj neniam plu 
revenis. Mia patrino estis ĝenita. Ŝi ektuŝis mian ŝultron kaj estis 
forkondukonta min por provi ĉe iu alia najbaro. Subite Onjo Krizantemo levis 
sian kapon kaj kun trudita rideto diris: “Tamen li ankoraŭ ne estast 
plenkreskinto, ĉu?” Ŝi fingromontris al mi. “Mi memoras lin kiel bebon, kiu 
sidadis sur miaj genuoj en la sunlumo.” Poste, neatendite, ŝi kaptis arde mian 
kapon per ambaŭ manoj kaj premis siajn lipojn al mia frunto, aldonante, “Mi 
traktos vin kiel grandan filon. Do restu ĉe mi!” 

Tiun vesperon mi manĝis kun Onjo Krizantemo. Ĝi estis granda manĝaĵo, 
kiu konsistis el kirlitaj ovoj, fumaĵita ŝinko kaj salitaj faboj．Kaj la manĝo estis 
bongustega, ĉar Onjo Krizantemo estis bona kuiristino．Neniam antaŭe mi havis 
tian abundan manĝon. 

“Kie vi akiris ĉiun ĉi bongustaĵon, Onjo Krizantemo?” mi demandis. Mi 
estis scivola. Onjo Krizantemo nekultivis teron, ĉar mankis viro en la 
domo．Sekve porkojn kaj kokidojn ŝi ne posedis, ĉar ne troviĝis por ili nutraĵo. 
“Vidu, tian belan ŝinkon ne havas ni, malgraŭ tio, ke ni posedas porkon,” mian 
scivolon mi klarigis. 

“Ha！Ha！Tio estas seicreto,” ŝi diris, priridante min. “Vi viroj pensas pri la 
aferoj nur kunlige kun la tero．Mangaĵon mi povas akiri eĉ sen tero.” 

“Sed kiel?” 
Denove ŝi ekridegis. “Mi ĝin acetis, ĉu ne?” ŝi diris. “Mi ĝin aĉetis!” 

Mi ne aŭdacis plu demandi, de kie ŝi akiris sian monon, ĉar ŝajnis, ke ŝi ne 
laboras, pro la fakto, ke la tutan tempon ŝi restadis en la domo. Ŝi eĉ ne volis 
lavi siajn vestaĵojn en la subĉiela lageto apud nia vilaĝo, kiel faris la plimultaj 
virinoj．Ŝi abomenis la malvarman akvon, kiu damaĝis la delikatan haŭton de 
ŝiaj malarĝaj manoj. Dum mi tiel rezonis senparole, ŝi revekis min aldonante： 
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“Vidu, la ŝinko estas kvinjara！Ankaŭ raraĵo ĝi estas.” 
“Ha，tio estas valora posedaĵo, Onjo Krizantemo．Sed kial vi konservas 

ĝin tiel longe?” 
“Ĉar eble Mintun revenos run tagon malfruposttagmeze aŭ noktomeze. 

Kompreneble, mi devos doni al li bankedon por festi lian gloran 
hejmrevenon…” Subite ŝi paŭzis kaj ekmeditis, kaj ankaŭ ŝiaj okuloj igis 
meditemaj, fikse rigardante la vegetaĵolean lampon. Post iom da tempo ŝi 
ekvigliĝis kaj murmurs al si, “Ho, mi devas labori, mi devas labori.” Kaj sin 
turnante al mi ŝi daŭrigis: “Se vi estas laca, vi povas true enlitiĝi. Via ĉambro 
troviĝas supre, super la mia.” 

“Ne,” mi diris. “Min plaĉus iom sidadi.” 
“Bone. Se vi emos elitiĝi, nur iru mem,” ŝi diris. Ŝi ne volis plu paroli. Io 

pezis al ŝia koro, tion mi povis vidi. 
Ŝi iris ĝis la ŝpinrado en la fundo de la ĉambro, kaj sidiĝis antaŭ ĝi sur 

tabureto. Ŝi komencis ŝpini；ŝia dekstra mano turnis la rad-anson kaj la 
maldekstra tennis kotonbulon longan kiel sciurovosto．Turniĝis la bobeno kiam 
la rado turniĝis, eligante senĉesan zumon, sekan sed muzikan. Kaj delikata 
fadeno komencis tiriĝi el la kotonbulo, kiel silkfadeno el silkraŭpo, kaj volvis 
sin sur la bobenon. La bobeno pligrandiĝis. Post proksimume kvaronhoro ĝi 
fariĝis pilko. Onjo Krizantemo ĝin desurradigis. Poste ŝi komencis fari novan. 

Ŝpinadis Onjo Krizantemo seninterrompe, bobenon post bobeno. Plurfoje 
ŝi oscedis. Tiam ŝi nur haltis por froti siajn okulojn dum kelkaj sekundoj, aŭ por 
kalkuli la finitajn bobenojn. Ŝi spiris profunde, kaj poste plulaboris. Mi tre 
interesiĝis, kviete rigardante ŝin.Talie tiel delikata kaj brake tiel gracila ŝi estis, 
ke laborante ŝi aspektis kvazaŭ dancanta. Cetere, la formiĝado de la 
bobenpilkoj estis en si mem ekscita. Tion mi jamd elonge ne vidis. Depost kiam, 
antaŭ kelkaj jaroj, ni komencis aĉetadi maŝinfaritan ŝtofon importitan de la 
urbego, preskaŭ neniu alia en la vilaĝo volis labori per malnovmoda ŝpinrado. 

Fine Onjo Krizantemo eligis longan suspiron. Ĉesis zumi la maŝino. Ŝi 
ekrigardis la bobenojn en la korbo kuŝanta apude, kaj ekkalkulis, unu, du, tri,… 
dek du… dek kvin. “Dank’ al dio, sufiĉas hodiaŭ vespere!” ŝi diris. Ŝi stariĝis, 
dismetis sur la planko grandan skarpon, verŝis sur ĝin la bobenojn, kaj volve 
enpakis ilin. Poste ŝi sin turnis al mi, provante rideti, kaj diris, “Ĉu vi ne volas 
dormi？Mi ja dormos.” 

“Ĉu tion vi faras ĉiuvespere?” Mi demandis, stariĝante. 
“Ne nur ĉiuvespere, sed ankan ĉiutage.” Kaj ŝi malforte ridetis al mi. 

“ Bonan nokton.” 
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Ĉion ĉi mi ne povis kompreni, kio min multe konfuzis. Tiel enuiga laboro 
estis tio, kaj ankaŭ nenecesa, ĉar ni ne plu mem teksis ŝtofojn. Do tiun nokton 
mi ne povis dormi bone, pensante pri tiu stranga cirkonstancaro．Ŝajnis zumi la 
tutan tempon en miaj oreloj la muziko de la ŝpinrado. Sed iomete post 
noktomezo, kiam mi estis laca, kaj ekdormonta, min eksurprizis io nova. Mi 
aŭdis Onjon Krizantemo ellitiĝi, kio aŭdigis susuron sube. Poste mi aŭdis ŝiajn 
paŝojn, dum ŝi marŝis tien-reen sur la planko. Verŝajne ankaŭ ŝi ne povis 
dormi．Stranga onklino, mi ekpensis, kiu promenadas profunde en la nokto. 
Loĝinte sola en tiu ĉi domo dum la jaroj de kiam ŝi estis dudekunujara kaj 
edziniĝis al Mintun, ĉu ŝi timis fantomojn？Sed tuj mi aŭdis, ke ŝi murmuras 
ion： 

 
Prauloj, volu gvidi Mintunon al la ĝusta vivovojo, helpu lin al 

sukceso en sia kariero, kaj poste lin resendu hejmen al mi, kiam li 
fariĝos eminentulo. Mi atendadis dum tiom da jaroj, ke li 
eminentiĝu. Mi plu atendos lin. Li estas homo fervola, homo 
ambicia. Iam li sin distingiĝos se nur Vi, prauloj, helpos lin… 
 

Do preĝis Onjo Krizantemo．Mi komencis kompreni．Ŝi preĝadis por sia 
edzo, homo ambicia, pri kiu jam delonge neniu en nia vilaĝo aŭdis. 

La postan matenon Onjo Krizantemo demandis al mi, ĉu mi bone dormis 
tiun nokton. Mi diris, ke jes. Tiu respondo malebligis, ke mi demandu, kial ŝi 
preĝis tiel malfrue en la nokto, kaj ĉu tio rezultiĝis de la fakto, ke ŝi ne povis 
dormi pro pensado pri sia viro. Poste tamen mi forgesis la tutan aferon. 

Post kelkaj semajnoj venis mia patrino por repreni min, dirante ke Alan 
estas jam sana. 

Tre felicigis min ekscii, ke Alan estas savita. Reveninte hejmen, mi tuj iris 
rekte al ŝia ĉambro por alparoli ŝin. Sed mi seniluzliĝis, ĉar Alan ne estis tie. 
Mi trovis anstataŭe fremdulinon maldikan kaj palan, kiu sidis apud la fenestro 
kaj stulte trarigardadis. Aŭdante miajn paŝojn, ŝi sin turnis kaj fiksis sur min la 
okulojn. Ŝiaj lipoj moviĝis nervoze, sed neniuj vortoj eliĝis. Scivola kaj 
konfuzita, ankaŭ mi rerigardis al ŝia vizaĝo. Subite ekbrilis ŝiaj grandiĝintaj, 
vitrecaj okuloj, kaj tuj kelkaj larmeroj elstariĝis cerande. Ŝi ekplorsingultis. 
“Estas mi！Estas mi：Alan！Ĉu vi ne rekonas vian malnovan Alan-on?” ŝi diris. 
Jes, pro la voĉo mi jam rekonis ŝin. Sed kia malsama Alan！Ŝian vizaĝon tute 
kovris variolsignoj, densaj kaj grandaj kiel sojfaboj sur telero. 
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III 
Kiam Alan tute resaniĝis kaj komencis fari hejmtaskojn, Onjo 

Krizantemo diris al mi, ke ŝi volas fari al ŝi donacon. “Kompatinda, ŝi certe 
sentas sin nebone,” ŝi diris. “Tre ĉagrenas knabinon tiomaĝan havi 
variolsignojn. Mi nepre aĉetu al ŝi ion por ŝin gajigi. Ĉu plaĉus al vi akompani 
min ĝis la urbeto？Vi povos konsili al mi, kion elekti, ĉar vi bone konas ŝian 
guston.” 

Min flatis tiu propono, ĉar al mi plaĉis esti kun ŝi, precipe dum ekskurso 
al la urbeto．Multaj junaj terkulturistoj provadis akompani ŝin, sed ĉiam 
sensukcese.Vere plezure estis, promeni apud ŝi. Ĉar ŝi neniam prilaboris la 
teron, ŝi havis belajn mincajn piedojn, kaj ĉar ŝi estis malpeztalia, ŝia aspekto 
estis plej flirtema kaj alloga. Do moviĝante ŝi ŝajnis ne malpli ol perfekta 
heroino en la rakontoj de Laŭ Liŭ. Foje, vidante ŝin preterpasi sur la vilaĝa 
placo, la rakontisto komentis: “Ŝi posedas specon de nedifinebla alloga flirtemo, 
kiun plifortigas ŝia nekutima karaktero. Kune kun ŝia fidelo al bonaj principoj, 
ŝi estas samtempe ideala edzino kaj mirinda amatino. Ho ve！Se ŝi nur akceptus 
mian.. . Ŝi bezonas afablan viron por igi perfekta ŝian belon!” Sed ŝi neniam 
logiĝis al li, kvankam li estis la viro plej eleganta, plej artista en nia vilaĝo. 

Senhezite mi respohdis al ŝia invito： 
“Certe！Mi tre ŝatus iri kun vi al la urbeto, Onjo Krizantemo.” 
“Envenu do, kaj atendu kelkajn minutojn,” ŝi diris, kaj kondukis min en 

sian dometon. “Mi volas nur ordigi miajn harojn. Tio ne daŭros longe.” Kaj ŝi 
iris al sia tualetotablo kaj komencis ŝminkadon, ignorante mian ĉeeston kvazaŭ 
mi estus nura bebo．Ŝi klinis la spegulon tiel, ke ŝi spegulis sian tutan vizaĝon. 
Poste ŝi retroiris kelkajn paŝojn, tiel ke ŝia tuta kapo videblis. Tre densajn 
harojn ŝi havis, malhelajn kiel noktomezo kaj ekbrilantajn kiel nigra silko. 
Senvorte ŝi staris rigardante al la spegulo. Mi staris iom malproksime malantaŭ 
ŝi, mirante pri ŝia silento. 

Ŝi malligis siajn harojn kaj poste kombis ilin malantaŭen. Neordinare longaj 
kaj fajnaj ili estis, kaj surfluis ŝian dorson kvazaŭ rojo fluanta laŭ valo malluma 
kaj kovrita de purpurverda musko. Aŭtomate ŝi kombadis, kombadis ilin, 
rigardante idiotece al la spegulo. Mirigis min la aŭtomata moviĝado. Jen ŝi 
kondutis kiel pigra servistino, kiu ĉiam klopodas pasigi iom da tempo laŭ 
preteksto, ke ŝi ordigas sian kapon. Mi glutis buŝplenon da salivo kaj 
supren-subeniris mia gorĝa pomo. Tion ŝi rimarkis en la spegulo. Kaj ŝi 
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eksaltis.  
“Pro kio vi min rigardas, stultuleto?” ŝi diris, dum ŝiaj lipoj sensualaj, ne 

disiĝante, ridete larĝiĝis, kaj sia dekstra mano movis plu la kombilon tra la 
haroj, ĉiam ripete-senĉese, kaj ŝia maldekstra mano subtenis fluantan rojon da 
filamentoj. 

“Mi ne scias,” mi diris. “Ŝajnas, kvazaŭ la harojn vi tute ne ordigas. Vi 
nor kombas, kombas, kombadas.” 

“Kiaj vortoj!” Ŝi ekkriis kun ŝajnigata surprizo, dum la rideto eĉ pli 
larĝiĝis kaj vidigis vicon da brilantajdentetoj. “Vi provas ekkoni miajn pensojn, 
ĉu? Petolulo!” 

“Ĉu vi pensas pri io？” mi demandis. 
“Nu,” ŝi diris, sed tuj malhelpis, ke la vortoj senprokraste eliru. Mi vidis 

ŝian langon rekurbigita kontraŭ la palaton kaj sube du elstarantajn bluajn 
vejnojn. “Jes,” ŝi konfirmis mian konjekton. 

“Pri kio vi pensas?” 
“Kial vi tiom interesiĝas pri miaj pensoj?” Ŝi ŝajnigis koleron. 
“Ĉar mi tiom amas vin, Onjo Krizantemo,” mi diris. “Vi estas al mi tiel 

bonkora kaj aminda kiel mia patrino.” 
“Vi estas bona knabo,” ŝi diris.  “Mi pensas pri Mintun. Li jam delonge 

ne skribis al mi, sciu.” Kaj ŝi eligis mildan suspiron, kiu poste fariĝis komento: 
“La viroj ŝajnas vere miskondutaj. Ĉu vi ne konsentas?” 

Mi rifuzis konformi ŝian komenton, sed diris: “Sed kio kaŭzas, ke vi 
pensu pri li dum vi ordigas la harojn？Vi povas pensi pri li kiam ajn.” 

“Hahaha!...” ŝia kurbiĝinta lango malstreĉiĝis kaj sonora ridado eksplodis 
el inter ŝiaj dentoj. “Kia supozo!” 

“Ĉune pravas？”mi demandis. “Kiam oni faras unu aferon, la menso ne 
devus okupiĝi pri alia afero.” Mi citis diraĵon, per kiu mia patrino kutimis 
alparoli Alan-on, kiam tiu laboris malstreĉe.  

“Ha, vi estas pedanto kiel via patro!” ŝi klarigis serioze. Poste ŝi daŭrigis 
por korekti min: “Oni ne povas pensi, kiam oni klopodas pensi. Nur kiam oni 
faras ion oni pensas, ĉar la laboro stimulas pensadon.” 

“Do kian pensadon stimulas en vi la kombado?” 
“Vi vere estas petolulo,” ŝi diris. “Tio estas persona sekreto.” 
“Sed vi devas sciigi min pri ĝi, Onjo Krizantemo,” mi petegis. “Tio vekis 

intereson!” 
Dum kelka tempo ŝi restadis pensema. Poste ŝi demandis, “Ĉu vi vere 

volas scii?” 
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“Kompreneble.” 
“Nu, kiel mi diris al vi, mi pensis pri Mintun. Kaj ne nur la kombado 

pensigas min pri li, sed ankaŭ vi!” Ŝi ekrigardis min ridetante. “Kiam ni estis 
novaj geedzoj, ĉiufoje kiam mi kombis miajn harojn li staris malantaŭ mi, fikse 
rigardante miajn harojn kaj la moviĝon de miaj manoj, tiel same stulte kiel vi, 
sed li estis plenkreskinto, vi scias ... Li konis multajn aliajn aferojn…”   
Subite ŝi paliĝis kaj la brilaj okuloj vitreciĝis, fikse rigardame la spegulon 
kvazaŭ ŝi revus pri io.  

Mi estis konfuzita. Kiel koncernis Mintunon ŝiaj haroj？Cetere, li estis tia 
pasinteculo, tute forgesita en la vilaĝo. Mi persone, ekzemple, havis tute nenian 
koncepton pri li. Kiam li forlasis la vilaĝon, mi estis apenaŭ kvinjara. Mi eĉ ne 
povis bildigi al mi lian aspektom. Nur unufoje, dum vespermanĝo, mia patrino 
menciis lin, en rialto al Laŭ Liŭ, al Onklo Pan, kiam li demandis al ŝi:  

“Ĉu ne povas Onjo Krizantemo ami Laŭ Liŭ-on, kiu ŝin tiom adoras?” 
“Laŭ Liŭ ja estas homo ĉarma,” mia patrino diris. “Sed mi ne estas tute 

certa, ĉu aŭ ne li gajnos ŝian koron. Ŝi tro alte estimas Mintunon.” 
“Sed kial? Laŭ mia kompreno, Mintun foriris nelonge post ilia geedziĝo 

kaj de tiam ne skribis al ŝi eĉ unu linion. Tiu silentado egalas forlason. Ŝi havas 
tute nenian devon al li, eĉ se li ankoraŭ vivas.” 

“Sed ŝi amas lin ankoraŭ, laŭ mia opinio, ĉar li foriris por helpi al ŝi. Vidu, 
li estls tia junulo, kia ŝatas luksaĵojn. Li sciis, ke lia novedzino estas bela virino, 
do grandan feston li organizis okaze de l’ geedziĝo, nur por honorigi ŝin. 
Kompreneble, li devis por tio preni monon de la pruntedonisto. Post la 
geedziĝo, la pruntedonisto devigis lin kvitigi la ŝuldon. Tion li ja ne povis fari. 
Do la kreditoro forprenis lian tutan teron. Tiu okazaĵo hontigis lin, lezis lian 
honorsenton en la ĉeestomem de lia adorata novedzino, ĉu ne. Tial tre 
frumatene iun tagon li devis forlasi sekrete la vilaĝon, dum Onjo Krizantemo 
ankoraŭ dormadis. La mesago, kiun li postlasis, estis tiel emociiga, kvankam 
simpla, ke ŝi neniam povus ĝin forgesi. Li diris, ke li certe revenos iun tagon 
kiel eminentulo, pli eminenta ne nur ol la pruntedonisto, sed eĉ ol la bienulo 
Ĉu Min.” 

“Sed kial li ne skribis eĉ vorton al ŝi dum longaj jaroj?” 
“Eble li ne sukcesis sin eminentuligi,” mia patrino klarigis. “Vidu, 

ordinara vilaĝano ne tiel facile progresas en la vasta mondo.” 
“Do li estas fantastikulo.” 
“Mi ne scias.” 
“Mi estas certa, ke Laŭ Liŭ povus gajni ŝian koron, se li vere klopodus,” 
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komentis Onklo Pan, paŭtigante siajn lipojn kiel maljuna virinĉasinto, kiu 
deklaras siajn spertojn. “Vidu, virinoj estas strangaj estaĵoj. Necesas premo 
antaŭ ol ili cedas. Laŭ Liŭ certe estas multrilate pli bona kaj pli sprita ol Mintun, 
mi supozas. Kion li devos fari, do estas premi. Premi, mi diras!” 

“Ĉu vi estas certa, Onkfo Pan？”demandis suspekteme min patrino. 
“Ho, mi petas pardonon, sinjorino,” Onklo Pan, pala kaj maltrankvila, 

subite konstatis, ke li fanfaronas al mia patrino, kiu estas virino. “Mi petas 
pardonon! Ne atentu tion, kion mi diris, sinjorino. Mi estas stulta!” Kaj kiel lia 
kolo, tiel ankaŭ liaj vangoj rugiĝis kiel omaro. 

Tiu konversacio, kaj la bildo pri l’ karmeziniĝanta vizaĝo de maljuna 
Onklo Pan, baŭmis en mia menso, dum mi rigardis antaŭ la spegulo Onjon 
Krizantemo, kiu nun pripensis sian edzon ambician, iam junan vilaganon 
nomitan Mintun. 

Dum mi estis silenta kaj penskaptita, Onjo Krizantemo komencis aranĝi 
siajn harojn, kaj finis tion post kvaronhoro. La haroj estis volvitaj en tuberon 
malantaŭa kapo. Plurfoje ŝi pasigis siajn fingrojn sur la supro naturlume 
briletanta; kaj ŝi eligis suspiron. 

“Li estas bravulo, viro!” Ŝi murmuris al si, emfazante la finan vorton dum 
ŝi rigardis lastfoje la spegulon. “Mi pardonos al li ĉion, se nur li iam revenos al 
mi.” 

Ŝi malfermis tirkeston de la tualetotablo kaj elprenis etan ujon, kiu 
enhavis pudron. Per peco de flaveca veluro ŝi frotis la enhavon, kaj poste per la 
veluro frotis sian belegan nazeton. Ambaŭflanke de la nazo troviĝis kelkaj 
lentugoj, do tie si pudris pli abunde ol aliloke.  

“Jam mi pretas,” ŝi diris al mi kaj ridetis. Poste sekundo ŝi aldonis 
ŝercvoĉe, “Ĉu mi aspektas kiel Verda Jado ?” 

“Jes,” mi diris. “Sed ekzistas diferenco.” 
“Nome?” ŝi demandis scivole, dum la rideto iomete tristiĝis, kaj kaŝigis 

siaj ekbrilantaj, egalecaj dentoj.  
“Nu, laŭ Laŭ Liŭ ŝiaj brovoj aspektis kiel la mallarĝaj folioj de saliko, 

dum la viaj havas formon de nova lunarko.” 
“Kiam vi rimarkis tion?” ŝi diris timete, tamen ŝian vizaĝon rebriligis 

nova rideto. 
“Kiam vi pudris vian nazon.” 
“Ha, petolulo!” ŝi ekkrlis, kaj ŝia rideto fariĝis rideksplodo. “Sed tio 

plaĉas al mi. Mi ne deziras aspekti precize kiel Verda Jado.” 
Verda Jado estis la protagonisto en serio de historioj, kiujn unu post alia 
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dum semajno rakontis al ni Laŭ Liŭ antaŭ proksimume monato. Ŝi estis bela kaj 
virta. Ŝia edzo estis soldato, kiu, dum invado far japanaj kaperistoj dum la 
dinastio Ming*, iris al la marbordo por defendi la landon. Vespere antaŭ lia 
foriro li diris al sia edzino, ke li ne revenos se ne estos forpelitaj la invadintoj. 
Li sukcesis plenumi sian deziron, sed pro tio bezonis tutajn dek du jarojn. Dum 
la longaj bataljaroj li estis tiel okupata, ke tempon li ne trovis eĉ por skribi al ŝi, 
tiel ke onidiroj asertis, ke li estas kaptita de l’ kaperistoj kaj kondukita al 
Japanio por esti sklavo. Inter ĉiuj ĉi ektimoj kaj malbonaj sciigoj, venis al ŝi 
multaj svatantoj, tiel dandaj kiel kleraj sinjoroj, kiuj propones al ŝi mondon de 
riĉaĵo kaj oceanon de amo. Sed unu post alia ŝi rifuzis ilin. Fine, kiam ŝia ardo 
al la heroa edzo kreskis ĝis la “krevopunkto”, la longe-atendito subite aperis en 
la vilaĝo kun titoloj kaj medaloj. “Ha, nur imagu la momenton de ilia 
renkontiĝo, vi allogaj damoj kaj kleraj sinjoroj！” nia rakontisto konkludis. “Ili 
esti tiel pasei amaj, kvazaŭ ili aĝus nur dudek du jarojn!” 

“Kiel Verda Jado！” flustris al si Onjo Krizantemo. 
“Ĉu eble Mintun elektis militistan karieron?”  
“Ĉu al vi plaĉas militisto kiel edzino?” mi demandis, aŭdinte la flustron. 
“Nu…” ŝi subite ruĝiĝis. Ŝi rifuzis respondi al mia demando, kaj marŝis 

hezitpaŝe ĝis la angulo, kie staris la ŝpinrado, kaj levis skarpvolvitan pakaĵon. 
“Ni iru,” ŝi diris. Kaj ni eliris. 

Kiam laŭ vojeto ni atingis la placon, ni vidis Laŭ Liŭ-on sidanta sur benko 
en la sunlumo，kun la dorso apogita al la trunko de antikva acero, frontanta la 
enirejon de l’ vojeto. Li zumis subvoĉe kanteton, kiu soris en la aeron kiel 
lulkanto．Kantante li svingis la kapon dekstren-maldekstren, kiel patrino, kiu 
balancas lulilon. Ekvidante Onjon Krizantemo, li tuj ĉesis kanti, kaj stariĝis kaj 
maltrudiĝeme ridetis kvazaŭ dekokjara junulino. Ĉiam li estis maltrudiĝema 
antaŭ Onjo Krizantemo. 

“Ĉu al la urbeto denove, Onjo Krizantemo?” li demandis per klara, 
laresema voĉo, dum lia vizaĝo karmeziniĝis. 

“Jes,” ŝi respondis, ekrigardante oblikve al li． 
Sekvis iom da silento, kaj ni plu marŝis en la direkton de l’ ŝoseo．Laŭ Liŭ nin 
sekvis heziteme, kvazaŭ plaĉus al li promeni sed li ankoraŭ ne decidiĝis. Kiam 
ni atingis la randon de l’ vilaĝo, li subite parolis denove: 

“Bela tago, ĉu ne?” 
“Jes, tre bela,”respondis Onjo Krizantemo. 
___________________________ 

* dinastio Ming：Dinastio, kiu regis Ĉnion dum 1368-164 
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   Sekvis alia paŭzo. Kaj ni atingis la ŝoseon. Ankoraŭ marŝis ŝanceliĝeme 
malantaŭ ni Laŭ Liŭ. Tre brilis la suno, kaj varmis la aero. Mi sentis, ke pro la 
varmeco mia dorso iom jukas. Similis al julio, kvankam jam estis malfruaŭtune. 
Vico de migrantaj sovaĝaj anasoj grakis gaje super niaj kapoj. Tiam abrupte 
Laŭ Liŭ venis apuden dekstre de Onjo Krizantemo kaj flustris al ŝi ameme： 

“Ĉu mi rajtas porti vian pakaĵon？Ankaŭ mi iras al la urbeto.” 
“Dankon, ne！” ŝi diris sektone. “La pakaĵo estas tre malpeza. Mi kapablas 

ĝin porti.” 
“Ho！” Laŭ Liŭ ellasis dolore la unusilabaĵon kaj restadis silenta. Lia vizaĝo 

ruĝiĝis kaj brilis sub la suno kiel maturiĝinta pomo. Dume malrapidiĝis liaj 
paŝoj．Denove li malantaŭiĝis. 

“Ni rapidu！”diris Onjo Krizantemo al mi, rimarkinte ke Laŭ Liŭ retretis. 
Ni plirapidigis niajn paŝojn. Kiam Onjo Krizantemo marŝis rapide, ŝi 

moviĝis kvazaŭ flugante, ĉar ŝi estis tre malpezstatura. Mi ne povis atingi ŝin, 
kaj ankaŭ mi malantaŭis kelkajn paŝojn. Pro tio, ke venteto blovis kontraŭ mian 
vizaĝon, mi povis flari la dolĉan parfumon en la pudro sur la lentuga nazeto de 
Onjo Krizantemo, kaj mi povis aŭdi la susuradon de ŝia robo, kiu mem ŝajnis 
parfumita. Mi tuj ekscivolis, ĉu ankaŭ Laŭ Liŭ jam rimarkis tion saman. Mi 
turnis mian kapon. Jen！Laŭ Liŭ treniĝis tre malproksime, ŝanceliĝante kvazaŭ 
infaneto. Lia vizaĝo estis jam tre pala. 

“Onjo Krizantemo！”mi kriis kaj alkuris ŝin. “Laŭ Liŭ aspektas tre malfeliĉa. 
Ĉu vi scias kial?” 

“Ne, tion mi ne scias,” ŝi respondis flegmatone. “Cetere, tio estas lia 
persona afero. Ne ĝenu vin.” 

“Kompatinda, mi tiom bedaŭras！” mi diris, sentante ke ŝi ne estis sufiĉe 
afabla al li. “Li estas tiel agrabla viro. Li tiel bele rakontas！” 

“Jes, li bele rakontas, sed…” Onjo Krizantemo ĉesis tuj post la komenco. 
“Sed kio?” mi demandis tre agitite. 

“Sed li ŝajnas ne tre vira. Li estas tro virineca.” 
“Kion vi volas diri?” Mia scivolo plifortiĝis. 
“Ĉu vi ne rimarkas, ke li kantas knabinece?” 
“Ho, tion mi tre ŝatas！” mi ekkriis. “Li estas eksterordinare ĉarma, kiam li 

ludas rolon knabinan.” 
“Tion vi diras ĉar vi estas knabo.” 
“Sed ankaŭ Alan admiras lin.” 
“Ĉar ŝi estas infaneca.” 
“Do vi estas plenkreskinta?” mi demandis serioze. “Ĉu plenkreskintaj 
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virinoj ne ŝatas knabinecajn virojn？” 
Ŝi ruĝiĝis. “Nu, mi ŝatas virojn ambiciajn,” ŝi murmuris malaplombe. 

“Laŭ Liŭ ĉiam restados vilaĝa distristo kaj nenio pli. Li tute ne similas la 
heroojn en siaj rakontoj，kiuj havas ĉiuj ekscitajn karierojn.Tiujn virojn mi 
adoras…” 

“Sed ne la viron, kiu rakontas tiajn fascinajn historiojn pri ili?” mi 
interrompis ŝin. 

“Ho. Vi petolulo!” ŝi ekkrlis. “Ni ĉesigu la temon. Ni proksimiĝas al la 
urbeto.” 

 
Kiam ni alvenis la urbonordon. mi lastfoje ekrigardis taŭ la ŝoseo. 

Malaperinta estis Laŭ Liŭ. Ĝis la urbeto li ne sekvis nin. Mi sentis triston, ĉar 
mi memoris lian vizaĝon, kiu estis mortpala depost kiam Onjo Krizantemo 
rifuzis lian helpon pri la pakaĵo. 
Ni marŝis sur larĝa ŝtona trotuaro laŭ la ĉefstrato de la urbeto, kaj alvenis 
grandan angulon, kie troviĝis kotonbutiko. Ni eniris. Vidiĝis granda stoko de 
kotono kaj staploj de bobenoj．Ili amasiĝis ĝis la plafono. Tio estis butiko, kiu 
kolektis la materialon, kaj vendis ĝin al indiĝena firmao en “La Urbego”，kiu 
pere de kompradoro havigis ĝin al fremdaj fabrikoj．Mezaĝa butikisto kun 
leporlipo elvenis de malantaŭ la alta vendotablo, kiu entombigis lin ĉar li estis 
malalta. Li fumis longan pipon kaj，pro tio ke liaj lipoj ne povis tute fermiĝi, la 
fumo po iom eskapis el diversaj buŝanguloj kvazaŭ el amaso da brulanta 
bovinfekaĵo．Ŝajnis, ke Onjo Krizantemo tre ofte vizitis lian butikon, ĉar li 
alparolis ŝin kiel malnovan amikinon, kun stranga speco de leporlipa rideto： 

“Bela tago, Onjo Krizantemo, ĉu ne？Nu, kio nova en la vilaĝo?” 
“Jes, bela tago, Mastro Ŭang,” Onjo Krizantemo respondis. “Nenio 

speciale nova en la vilaĝo krom tio, ke nia taoisma pastro travivis ian 
miskomprenon kun fantomo.” 

“Kio？Kun fantomo?” la butikisto diris kun scivolemo kaj interesiĝo. 
“Jes, lia sorĉo estis iel malĝusta. La fantomo ne obeis lian ordonon kaj 

persekutis lin, minacante lian vivon. Kompatinda, li kuŝis pli ol du monatojn en 
la lito.” 

“Hahaha, gratulon al li,” la butikisto ridis elkore, dum lia leporlipo 
streĉiĝis tiel strikte, ke ĝi ŝajnis tuj diseriĝonta. Mi havis grandan zorgon pri li. 
Sed li ŝajnis ne multe sin ĝeni, kaj daŭre ridadis. 

“Ho, traktu bonkore la kompatindan,” petegis lin Onjo Krizantemo, 
gapante al liaj strangaj lipoj. “Serioze, kia estis la negoco lastatempe?” 
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“Ne tre gajiga,” la butikisto diris, formetante siajn ridetojn. 
“Kion vi volas diri?” Onjo Krizantemo mienis serioze. 
“Mi volas diri, ke iom malaltiĝis denove la prezoj de indiĝenaj fadenoj,” 

la butikisto respondis kun trist-esprima vizaĝo, kiu, kune kun liaj nekaŝeblaj 
elstaraj antaŭaj dentoj，aspektis iom malagrable. “Malgraŭ tio, neniu volas 
aĉeti.” 

“Ĉu ĉesis funkcii la fabrikoj en l’ Urbego?” OnjoKrizantemo demandis 
timeme. 

“Jes, lastatempe. Jen kial mi havas tian stokegon de kotono kaj fadenoj, 
kiujn ne venas kolekti miaj malnovaj aĉetantoj malsupre de la rivero.” Li 
indikis per sia longa pipo la amasojn. 

“Kial？Ĉu ni vivos senvestaĵe?” 
“Kial?” Mastro Ŭang reĵetis la demandon kaj eksuĉis sian pipon. “Pro 

enlandaj militoj！Ni, kiuj loĝas en ĉi tiu kaŝita mondangulo, neniam ĝenis nin 
pri tiaj aferoj．Sed la homoj jen kaj jen interbatalis la tutan tempon depost kiam 
la Imperiestron oni detronigis.Tiu militestro kontraŭ alia kaj inverse. Mi ne 
scias, kiom el ili aktuale intermilitas.” 

“Mi aŭdis, ke tio ĉi estas nova Dinastio — Respubliko, oni diras？Sed ĉu 
la homoj ne portos vestaĵojn en la nova Dinastio?” 

“Militon, mi diras, sinjorino!” Mastro Ŭang profunde suĉis la pipon kaj 
fumo skuiĝis kiel pluraj serpentoj el la aperturoj inter liaj misformitaj lipoj. 
“Oni nun pretigas militon grandskalan — tion mi aŭdis. Kaj ĉiuj teksfabrikoj en 
la Urbego malsupre de l’ rivero fermiĝis pro tio.” 

Onjo Krizantemo kapjesis al si kaj ŝajnis kompreni, sed paliĝs ŝia vizaĝo. 
Dumlonge ŝi ne povis eĉ vorton elparoli. Ŝi fiksrigardis scivoleme Mastron 
Ŭang kvazaŭ li ne rekonus liajn apartajn lipojn. La butikisto sin negenis pri ŝi, 
sed daŭre suĉadis sian pipon. Kaj daŭre elŝteliĝis la fumo tra la triangulaj truoj 
inter liaj lipoj kaj liaj larĝaj suprenturnitaj naztruetoj, kaj fine complete vualis 
lian platan vizaĝon. 

“Aĥ, dio!” ekkris Unjo Krizantemo finfine, “kiel mi vivtenos min？La 
homoj ne deziras fadenojn!” 

Mastro Ŭang forblovis la lin ĉirkaŭantan fumon, kaj demandis mildatone, 
“Kiom da fadenoj vi havas？Mi faros mian eblon por vi. Kiel malnova amiko 
mi vin ne perfidos.” 

“Ĉirkaŭ du ĝinojn.” 
Onjo Krizantemo malvolvis la pakaĵon kaj elprenis plurajn bobenojn da 

blankaj fadenoj. “Ĉifoje ili estas fajnegaj, Mastro Ŭang,” ŝi diris, “ĉar mi ŝpinis 
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ĉiujn en la taglumo.” 
“Kiel do？Ĉu vi ĉesigis noktlaboron？Efektive, vegetaĵolea lampo ne 

taŭgas pro la ŝpinado.” 
“Nu, tiu ĉi junulo loĝis kelkajn tagojn ĉe mi,” ŝi diris, ridetante kaj 

indikante min. “Mi devas prizorgi lin kiel gastiganto.” 
Mi sclis, ke tio estis intenca mensogeto. Sed ŝajnis, ke tio ne multe 

interesis Mastron Ŭang. Li diris kritikeme, “Negrave kiom fajna, ĝi ne povas 
konkuri kun la fadenoj maŝinŝpinitaj. Baldaŭ la homoj rifuzos aĉeti ĉi 
manŝpinitaĵon. Ĝi estas tro multekosta kaj ne taŭgas al la novaj maŝinoj, kredu 
min. Miaj aĉetantoj diris, ke mi kolektu nur kotonon. Tamen, ĉar ni estas 
malnovaj geamikoj…” Li paŭzis por prisuĉi la pipon. Poste li levis unu 
bobenon kaj ekzamenis la fadenon per la lumo envenanta tra la pordo．Li metis 
ĝin sur la vendotablon kaj levis sian kapon por rigardi al Onjo Krizantemo, kaj 
demandis, “Kiom vi atendas kontraŭ ĝino?” 

“Ne devus esti malpli ol la antaŭa prezo, supozeble?” diris Onjo 
Krizantemo. 

“Mi timas, ke ĝi devus,” Mastro Ŭang diris, provante kontraŭdire iom 
paŭtigi siajn lipojn, sed sensukcese. “Absolute ne estas merkato, se la milito ne 
finiĝis.” 

Onjo Krizantemo iĝis pensema, fikse rigardante la plafonon, kiun atingis la 
amaso da kotonstoko. Poste ŝi diris decideme, “Bone, Mastro Ŭang, pagu 
laŭvole. Mi kredas, ke vi ne tro perdigos al mi.” 

“Kompreneble ne. Nuntempe mi neniom profitas. Mi esperas, ke mi nur 
povos teni funkcianta la butikon, por ke mi ĉiam povu servi al miaj malnovaj 
klientoj kiel vi.” 

Kaj Mastro Ŭang pagis al Onjo Krizantemo la prezon, kiun li difinis por 
la du ĝinoj da fadeno. Sen pluaj paroloj ni eliris. Kiam ni atingis la straton, 
komentis Onjo Krizantemo kun suspiro: “Mi bezonis kvin tagojn por ŝpini tiujn 
du ĝinojn, sed ŝajnas, ke la laboro ne valoras.” 

“Kial vi ne provas terkulturadon kiel la filinoj de l’ vinfaristo?” mi 
demandis, ne multe pripensinte, ĉar tiumomente mi ekvidis Korvinon, kiu 
portis ŝarĝon da legomoj kaj ilin vendis al dommastrinoj tiel majestmiene kiel 
regula mastrino de legomvendejo. “Ŝajnas, ke ili bone enspezas.” 

“Nu, unuavice mi teron ne posedas, kaj duavice…” Onjo Krizantemo 
paŭzis kaj rigardis siajn mallarĝajn piedetojn en paro da purpuraj ŝuoj kun 
brodita motivo de papilio alvenanta sur flavecajn orkideojn. “Nu…” Mankis al 
ŝi vortoj． 
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Ni jam alvenis al drapaĵvendejo. Onjo Krizantemo restis iom da tempo 
antaŭ la pordo, frotis denove iom da pudro sur sian nazon, kaj poste eniris. “Mi 
opinias, ke Alan ŝatus havi donacon praktikan,” ŝi diris al mi. “Mi aĉetos por ŝi 
kelkajn futojn da presita nankeno, tiel ke ŝi havu ekstran novan robon por la 
Nova Jaro. Kion vi pensas pri tio?” 

“Tre bone,” mi diris. Kaj ŝi iris rekte al la vendotablo kaj demandis al juna 
komizo: “Ĉu mi rajtas rigardi la bluan nankenon kun presitaj blankaj floroj?” 
La komizo elektis tiun ŝtofon el staplo kaj montris ĝin al Onjo Krizantemo, 
dirante: “Ĉu tiun vi celas?”  

“Jes,” Onjo Krizantemo respondis. Kaj ŝi palpis ĝin per la fingroj. Ĝi estis 
katuna, sed maŝinfarita, tre malsimila, ĉar la strukturo estis eagala kaj fajna, al 
la sama ŝtofo, kiun ni en la malnova tempo manteksis hejme. “Kiom kostas 
futo?” ŝi demandis. 

“Tridek cendojn.” 
“Kio?” Onjo Krizantemo diris surprizite, kun larĝe malfermitaj 

okuloj．”Kiam mi estis ĉi tie antaŭ kelkaj tagoj，futo kostis nur dudek sep 
cendojn. Kiel povas la prezo altigi tiel baldaŭ, precipe kiam la prezo de l’ 
indiĝenaj fadenoj malaltiĝis？Ĉu ĝi ne estas farita el fadenoj?” 

“Ĝi estas,” la komizo respondis. “Tamen la prezon altigas ne ni, sed la 
militista guberniestro．Vi scias, ke okazos nova milito inter nia provinca 
guberniestro kaj la nordaj militistaj lordoj．Pro tio la alilandaj katunfabrikoj en 
“La Urbego” ĉesigis la produktadon, sekve okazos granda manko de l’ ŝtofo. 
Krome, samkaŭze, la militista guberniestro difinis al ĝi novan imposton, por ke 
li disponu pri sufiĉe da mono por aĉeti municiojn. Ne nia kulpo estas, vidu.” 

La komizon senparole fiksrigardis Onjo Krizantemo, mirante pri lia facila 
vortfluo. La junulo rerigardis al ni. Li havis vizaĝon sinceran. “Mi ne mensogas, 
sinjorino,” li aldonis. “Ni profitas nur modeste, kaj neniam mistifikas niajn 
klientojn.” 

“Dankon, mi komprenas,” Onjo Krizantemo diris, kaj klinis sian kapon. 
Zorge ŝi elprenis la arĝentajn monerojn, kiujn la leporlipa Mastro Ŭang pagis al 
ŝi kontraŭ ŝiaj fadenoj kaj kiujn ŝi estis singarde volvintaj per mantuko；ŝi re kaj 
re kalkulis ilin. “Aĥ, eĉ por du futoj de la ŝtofo ili ne sufiĉas,” ŝi ekkriis. “Kion 
fari?” Kaj denove ŝi fiksrigardis la komizon. Post kelkminuta silento, ŝi aldonis, 
“Bonvolu montri al mi mantukojn.” 

La komizo elprenis ujon, kiu enhavis mantukojn. Ĉiuj estis 
maŝinfaritaj．Onjo Krizantemo elektis unu purpurruĝan kaj pagis por ĝi dek 
monerojn, kio estis la prezo de duonĝino da fadenoj indiĝenaj． 
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“Mi esperas, ke ĝi plaĉos al Alan,” ŝi diris al mi dum ni forlasis la butikon. 
“Mi bedaŭras, ke mi dume ne povas aĉeti ion por vi. La ceteron de la mono mi 
bezonas por aĉeti iomete da rizo kaj salo.” 

Kiam ni revenis al nia vilaĝo, Onjo Krizantemo akompanis min rekte al mia 
patrino．Surprizis ŝin, ke sidadis en nia domo Laŭ Liŭ, ion diskutante kun 
Onklo Pan, kun deprimita vizaĝo kaj okuloj tristaj. Do li ne iris ĝis la urbeto, 
sed venis ĉi tien anstataŭe, mi pensis. Kaj mi rimarkis, ke verŝajne li volis rideti, 
kiam li ekvidis la alvenon de Onjo Krizantemo, sed liaj lipoj ne povis formi 
gajan esprimon. Ankaŭ Onjo Krizantemo aspektis tre maltrankvila; ŝiaj vangoj 
karmeziniĝis. Ŝi neniam frontis mem nian rakontiston vizaĝalvizaĝe, krom en 
la mallumaj vesperoj, kiam ŝi povis sin kaŝi inter la homamaso por aŭskulti 
liajn historiojn. 

“Jen aŭra donaceto nor festi la resaniĝon de Alan,” ŝi diris haste al mia 
patrino, transdonante al ŝi la mantukon．Poste ŝi tuj adiaŭis. 

“Vi vidas, ke ŝi sentas ĝenon antan vi,” Onklo Pan diris al Laŭ Liŭ post 
la foriro de Onjo Krizantemo. “Vi devos esti kuraĝa kaj atakema, simile al la 
herooj en viaj rakontoj.” 
“Jes, tiu tipo plaĉas al li,” mia patrino subtenis la ideon de Onklo Pan. “Mi ja 

scias.” 
Restis silenta nia rakontisto, modeste pendigante sian kapon. 
“Vidu,” daŭrigis Onklo Pan kvazaŭ lerneja instruisto, “vi estas tutsimple 

teoriulo, ne agemulo．Vi scias nur priskribi la sukceson de aliaj homoj, ne kiel 
mem agi. Pensu pri Maŭmaŭ. Eĉ li scias, kiel gajni la koron de Korvino.” 

“Kio?” Laŭ Liu eksaltis. 
“Li estas finfine edziĝonta al la filino de l’ vinfaristo,” Onklo Pan diris. 

“Hodiaŭ matene sur la kampo li diris al mi, feliĉa kiel bienulo, ke li certe kaptis 
la koron de Korvino．Certe, ĉu vi komprenas?” 

“Sed kiel?” Nian rakontiston konsternegis la novaĵo． 
“Kiel？Sed ĝuste tion vi devas lerni, kara junulo. Aŭskultu！Maŭmaŭ gajnis 

ŝin ĉar li promesis al ŝi plurajn praktikajn aferojn. Li promesis, ekzemple, ke li 
ĉiam manĝigos al ŝi rizon blankan, ke li aŭskultos kvazaŭ pli juna frato ŝiajn 
vortojn, ke li laboros kiel ĉevalo por feliĉigi ŝin, ke li algluigos al ŝi kiel bebo al 
ŝia patrino, ke li neniam sen ŝia permeso alparolos iun ajn alian virinon aŭ 
junulinon, kaj ke li ĉiam traktos ŝin per ridetoj kaj neniam per pugno. 
Komprenite？Ĝuste tiel!” 

“Pa!” Laŭ Liŭ eligis malestime la sonon, kaj stariĝis. “Tio ne estas amo, des 
malpli amindumado.” 
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“Teorio denove, Laŭ Liŭ!” komentis mia patrino. 
Sed ne volis aŭskulti nia rakontisto. Li eliris per paŝoj deprimitaj． 
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IV 
En la tago de l’ geedziĝo de Maŭmaŭ, ĉiuj en la vilaĝo ĝojiĝis pri la 

okazaĵo. Nur la maljuna fraŭlo Benĉin, iam la “potenciala rivalo” de l’ 
edziĝonto, rifuzis partopreni la ĝojadon, ferminte sin en sian dometon. Niakaze, 
ni havis kroman ĝojmotivon, kiun ni ne tute atendis. Aperis en la vilaĝo, tuj 
post la feliĉiga ceremonio, mia patro kaj mia pliaĝa frato. Ilia subita reveno el 
“La Urbego”，kie ili laboris, estis al ni kvazaŭ sonĝo. Ĝi ne sole surprizis nin, 
sed eĉ preskaŭ senkonsiigis nin. Ni fiksrigardis ilin kvazaŭ fremdulojn. Apenaŭ 
ni povus kredi tion realaĵo, se ne aŭdiĝus abrupta; timiga kriego de Alan, kiu 
nin revekis. Alan estis fiksrigardinta mian fraton, kiu estis jam viro juna, kaj li 
siavice estis scivoleme esplorinta ŝian vizaĝon variolmarkitan. Tiel fronte al li, 
ŝi fariĝis memkonscia, kaj pro timego kriĉis terure. Poste ŝi forkuris kvazaŭ 
ŝtelisto en la kuirejon, kaŝante per ambaŭ manoj sian vizaĝon. 

“Kiu bonkora dio vin resendas hejmen, eĉ vin ambaŭ！” mia patrino 
finfine ekkriis, kun miro kaj ĝojo miksitaj en sia voĉo．”Eĉ vorton vi ne skribis 
al mi pri tio!” Kaj ŝi instinkte kunpremis siain manplatoin. Ŝajnis, ke ŝi volas 
surgenuiĝi kaj preĝi. 

Ne tuj respondis mia patro, sed rerigardis kviete al ŝi. Ankaŭ li estis 
kaptita de miro kaj surprizo. Li ŝajnis ne kredi, ke tio ĉi estas lia hejmo. Tiel 
longe li restadis for de la vilaĝo. Kiam li foriris li estis mezaĝulo, sed nun li 
estis maljuna, kun grizaj haroj kaj sulkliĝintaj vangoj． Laŭ mia memoro, dum 
la multaj jaroj de foresto li nur unu fojon revenis hejmen, por forkonduki mian 
fraton esti metilernanto en la fremda katunfabriko, kun kiu lia estro komercis 
pere de kompradoro*. 

“Kiu bonkora dio vin resendas hejmen！” mia patrino ripetis la samajn 
vortojn, kun la okuloj jam dilatitaj pro feliĉo. “Vi kutimis skribi al mi, dirante 
ke vi ne povos reveni hejmen ĝis vi ricevos la grandan dividendon**．Ĉu vi 
ricevis ĝin?” 
Mia patro skuis nee la kapon, sed li komencis rideti. La dividendo estis la sola 
celo, al kiu li strebis dum sia maliunaĝo．Tion li ricevus, se li laborus en la 
firmao ses jarojn sinsekvajn senferie. Ĝi povus esti tre atentinda monsumo, ĉar 
____________________ 
* kompradoro：Peranto inter ĉinaj kaj fremdlandaj komercaj entreprenoj. 
** dividendo：En la malnova Ĉinio, mastro de firmao, por altiri siajn komizojn,  
elprenis kelkajn procentojn el sia profito akirita dum lastaj jaroj kaj ilin 
disdonis al la komizoj kiel dividendon. 
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la komerco inter la indiĝenaj komercistoj kaj fremdaj fabrikoj estis tre 
profitodona. Mia patro firme intencis labori seninterrompe dum ses jaroj por 
ĝin ricevi, tiel ke en la fino li povu emeritiĝi sen la zorgo trovi enspezrimedon. 

Paliĝis mia patrino, vidante ke la patro kapneas, malgraŭ tio, ke li faris 
tion ridete. Li levis ŝian manon kaj provis rideti multe pli gaje. Dirante, “La 
dividendon mi ricevos. Ne ĝenu vin. Mi revenis nur pro la interna milito.”  

“Interna milito!” kriis mia patrino, kaj ŝiaj okuloj teruriĝis. 
“Ĉu vi certas, ke temas pri interna milito?” diris Onklo Pan tre surprizite 

— li, kiu eskapis el interna milito en sia norda naskiĝloko. 
“Jes, mi certas,” mia patro diris kviete. “Do dume nia firmao devas 

fermiĝi. Ĉar tio estos granda milito. La militaj lordoj en la sudo kaj en la nordo 
volas ĉifoje havi decidan batalon.” 

“Interna milito ĝi ne estas, sed internacia milito！” subite aŭdiĝis la voĉo 
de mia frato, “ĉar ambaŭ flankoj ricevis armilojn de eksterlandanoj.” 

Tio sonis afero tre komplika. “Eksterlandanoj?” demandis al si mia 
patrino. Poste ŝi fiksis sian rigardon scivoleme al Onklo Pan, kaj tiu 
palpebrumis per siaj maljunaj okuloj konfuzite al mia frato, kiu parolis kvazaŭ 
klerulo．Ni tute nenion komprenis pri eksterlandanoj．Sed subite el ekstere 
kriegis voĉo, kvazaŭ por kofirmi la novaĵon pri milito： 

“Milito！Oni faris grandan militon!” 
Samtempe kun la krio, aŭdiĝis ondo da furiozaj bojoj．Kuregis en nian 

domon maljunulo, insiste persekutate de nia gardhundo, Lajbaŭ. Li staris, 
anhelante, meze de la ĉambro, freneze minacante per vergo la hundon, kaj 
alparolis ĝin kvazaŭ ĝi estus malbonkonduta bubo: “Malklera bruto！Ĉu vi min 
ne rekonas？Se vi kapablus kiel miaj lernantoj paroli kaj lerni, mi instruus al vi 
bonkonduton per tio ĉi—”  Li montris al Lajbaŭ la vergon. Sed tremis liaj 
manoj. Lajbaŭ tamen ne estis timigita per la gesto．Anstataŭe, ĝi saltis sur lin 
kaj ektiris lian vatitan malnovan vintran kitelon. Tiu estis tiel eluzita, ke 
elpendis kotono kvazaŭ festonoj. 

“Onklo Pejfu！” mia patrino ekkrlis ekscitite, “kiu vento vin enblovas 
ĝuste nun?” Poste, sin turnante al Lajbaŭ, ŝi kriis, “For！Ĉu vi ne vidas, ke 
almozulo Onklo Pejfu ja ne estas, sed granda klerulo kaj lernejestro en la 
urbeto？” 

Lajbaŭ ŝajnis kompreni la vortojn de mia patrino. Ĝi suspekteme rigardis 
la maljunan instruiston, poste jelpetis malice kontraŭ lin dum iom da tempo, kaj 
fine fortrotis． 

“Diru, kiu vento enblovas vin,” ripetis mia patrino. “Vi venas ĝustatempe 
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por renkonti vian malnovan amikon!” 
“Milito！Venigas min milito！” Onklo Pejfu kriis,dum li vigle okupiĝis 

reŝtopante en la kitelon la vaton eltrenitan de Lajbaŭ. Poste, levante la kapon, li 
saltleviĝis. Li kaptis inter siaj manoj la manojn de mia patro. “Kiam vi 
revenis？Kial vi ne antaŭsciigis min, ke mi povu vin bonvenigi？Tiel ekscitiga 
okazo ĝi estas!” 

“La milito, kiel vi diris！” mia patro diris ekscitite. “Min sendis hejmen la 
milito eĉ sen mia propra scio!” 

“Ŝajnas, ke la milito estas tre bona afero,” Onklo Pejfu diris, nudigante 
sian sendentan supran dentkarnon. “Ĝi kunigis malnovajn amikojn. Ha！Ha!” 

“Ni trinku por festi la nekutiman okazaĵon” diris gaje mia patrino. 
Ne atendinte instrukciojn, Onklo Pan jam kuris ĝis la vazo. Li alportis 

grandegan kruĉon da hordea vino, kaj elverŝis al Onklo Pejfu grandan bovlon. 
La instruisto sian kapon mallevis kaj suĉetis la trinkaĵon. Suĉetinte, li 

longenspiris, kvazafi li volus ensuĉi la aeron ĉirkaŭ la bovlo, kiu ankaŭ odoris 
vine. “Jam mi sentas min pli bone,” li diris. Levante sian kapon, li ĵetis al mia 
patro amikecan rigardon, dirante, “Nu, pri la milito ni forgesu provizore. 
Bonvolu do diri al mi, kiel vi prosperis dum tiom da jaroj en la granda ekstera 
mondo.” 

“Kiel kutime. Kaj vi?” 
“Pli malbone ol kiam vi estis en la lernejo,” li diris kun suspiro．Antaŭ ol 

iri al “La Urbego”, mia patro estis instruisto de la lernejo de Onklo Pejfu. “Se 
mi estus iomete pli juna, mi rezignus pri tiu ĉi senespera profesio kaj, kiel vi, 
trovus novan postenon en iu komerca firmao.” 

“Kion vi diras？Ĉu vi ne ricevas sufiĉe da rizo de viaj lernantoj por la 
instruado?” 

“Rizo！Jes, por ĉiu bubo mi ricevas kvindek ĝinojn da rompita rizo, kaj mi 
devas lin prizorgi dum tuta jaro. Sciu, la burĝaj gepatroj estas laŭnature avaraj. 
Ili deziras por siaj infanoj bonan edukon, sed por la instruisto neniom da rizo. 
Mi preskaŭ malsatmortas. De kiam oni abolis la Imperian Ekzamenon, oni 
simple ne plu respektas maljunajn klerulojn, ĉu vi scias?” 

“Mi vin ne komprenas, Pejfu. La bienulo Ĉu Min kutimis patroni 
edukadon. Ĉu li kapablas permesi tian dekadencon？Li mem havas infanojn 
edukendajn, ĉu ne?” 

“Bienulo Ĉu Min！Mi ne volas aŭdi lian nomon!” li diris kolere, sed, 
rimarkante ke la emocio lin ekregas, li malplilaŭtigis sian parolon. “Jes, li 
ĉiujare donas al mi cent kvindek ĝinojn da rizo kiel instrupagon por siaj tri 
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infanoj. Tio neniam mankas. Jes, li estas tre bonkora…” Subite li bremsis la 
voĉon. Li ne povis daŭrigi. Ŝajnis, ke io en la gorĝo sufokas lin. Liaj okuloj 
elsputis koleran fajron, lia vizaĝo ruĝis, kaj indigne paŭtiĝis liaj lipoj. Poste, 
ege mirigante nin, li klinis malantaŭen la kapon kaj verŝis en sian gorĝon la 
tutan bovlon da forta vino. Kaj la fajro, kiun per la forto de la racio li subpremis, 
reflamiĝis. Sangoruĝaj iĝis liaj vangoj, kvazaŭ li volus interbatiĝi kun iu. 

Lajbaŭ denove enŝteliĝis, kaj komencis flari la piedojn de Onklo Pejfu, 
kies piedfingroj vidiĝis tra la eluzitaj ŝtrumpetoj． 

“Malklera bruto！Ĉu vi deziras instruiĝi?” Onklo Pejfu stariĝis kaj 
minacis ĝin per sia vergo. 

Lajbaŭ komencis jelpeti, minace okulumante la maljunan instruiston. 
“Lecionon vi volas？Jes!” Onklo Pejfu kriis denove. Kaj li svingis la 

vergon en la aero kiel magiisto, kun viglo kaj feroco. 
Ekaspektis delire liaj okuloj，kaj lia ŝanceliĝema kapo ekbalanciĝis, kaj 

ektremis liaj kruroj．Post momento li falsidiĝis malforte sur sian brakseĝon 
kvazaŭ ŝtipo, dum la vergo pendis el lia mano kaj lia kapo apogiĝis al la 
seĝbrako. Dume li murmuris kvazaŭ sonĝante： 

“Bienulo Ĉu Min, olda vulpo！Vi ĉiam minacas min, ke vi forprenos 
viajn tri mukajn bubojn, kiam ajn mi provas sugesti, ke vi pligrandigu la 
instrupagon. Kaj tamen vi neniam eĉ momente ĉesas min laborigi lacige,vi 
volas, ke mi instruu al viaj senespere stultaj infanoj ne nur klasikaĵojn, poezion 
kaj kaligrafion, sed ankaŭ kiel konduti sinjorece… Vi eĉ instigis la gepatrojn de 
miaj aliaj lernantoj redukti la kvindek ĝinojn ĝis tridek tri. Vi deziras, ke mi 
mortu. Tion mi scias… Pro tio vi krome sklavigas min private… Olda vulpo,vi 
devigis min verki laŭdajn poemojn okaze de via naskiĝtagaĉo, kantante laŭdi 
viajn malavaron kaj bonkorecon kaj sindediĉon kaj gastamecon, kiuj neniam 
ekzistis；fari paroladon antaŭ viaj gastoj, vin laŭdantan kiel la patronon de mia 
lernejo, de klereco, de edukado… Bienulo Ĉu Min, vi senkora sorĉisto. Mi 
scias, ke vi posedas multe da tero en la kamparo kaj plurajn grandajn 
magazenojn en la urbo. Tamen, mi vin malamegas…” 

Nin komplete konsternis la fenomeno de Onklo Pejfu, kiu nun akuzis tiel 
senkompate bienulon Ĉu Min, la plej riĉan kaj plej potencan viron en la 
ĉirkaŭaĵo, kaj ni tremadis ĉar kutime ni eĉ ne aŭdacis mencii lian nomon. Li 
komplete regis la plimultajn kamparanojn en la distrikto, ĉar ili sin vivtenis per 
kultivado de lia tero. Ĉar plilaŭtiĝis la voĉo de Onklo Pejfu ĉiufoje, kiam li 
menciis la nomon de l’ bienulo, la. vizaĝo de Onklo Pan paliĝis kaj konvulsiiĝis 
pro timo．Li singarde iris piedpinte al la pordo kaj ĝin fermis, kaj staris kun sia 
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dorso firme premita al la elirejo, por ke ne eskapu la bruo. 
“Li estas tre ebria,” mia patro diris al mia patrino, fingromontrante al 

Onklo Pejfu, kiu jam aspektis terure kun okuloj fermitaj. “Li unutire glutis la 
tutan bovlon da vino, kaj lia kapo estas tre malstabila. Kompatinda, li certe jam 
de jaroj ne gustumis alkoholon. Volu doni al li iomete da malvarma akvo.” 

Mia patrino iris en la kuirejon kaj alportis bovlon da akvo．Mia patro verŝis 
la akvon en la buŝon de Onklo Pejfu. Iom post iom Onklo Pejfu malfermis siajn 
okulojn kaj ekregis sin. Finfine li sidis konvene, kun rekta dorso, sur sia seĝo. 

“Kio estas al vi?” li diris al mia patro, kiu ankoraŭ staris, kun bovlo en la 
mano, tre proksime al li. “Ĉu io misa pri mi?” 

“Ne,” mia patro respondis, “nur ke vi iom tro rapide fintrinkis vian vinon 
— jen ĉio.” 

“Kio?” Onklo Peifu demandis, paliĝante denove. “Ĉu mi estis ebria?” 
Jam liaj okuloj estis larĝe apertitaj, timigitaj. 

 “Dank’ al dio！Jam en ordo ĉe vi,” Onklo Pan eligis suspiron de 
malŝarĝiĝo kaj malfermis la pordon. “Kiajn vortoin vi diris！” 

“Ĉu mi diris ion teruran？” La dilatitaj okuloj de Onklo Pejfu nun estis 
timegoplenaj. “Tio estas, ĉu mi diris ion pri bienulo Ĉu Min？Lastatempe mi 
mi mulkte sonĝis, pri li, tre strange!” 

“Jes, tion vi faris!” Onklo Pan respondis. 
“Ĉu vere？” La vizaĝo de Onklo Pejfu estis jam morte pala. 
“Sed ne multe pri Ĉu Min,” mia patro aldonis rapidece. 
“Kaj nenion insultan,” mia patrino eĥis, palpebrumante al Onklo Pan. 
“Vere, nenion teruran, dank’ al dio,” Onklo Pan diris, rerigardante al mia 

patrino. 
“Mi tre ĝojas, ke nenion teruran mi diris pri bienulo Ĉu Min,” Onklo 

Pejfu diris, malŝarĝiĝe suspiregante. “Li estas tre ofendiĝema, efektive. Ho, 
kompreneble, ĉiu riĉa, bonkora viro foje ofendiĝemas. Iom plaĉas al mi, ke li 
facile ofendiĝas. Tiel ĉarma li estas, kiam li iom koleras. Brulas liaj okuloj per 
ia fajro, kiu ardigas en via koro ian varmecon…” 

“Ni parolu pri io alia, Pejfu,” mia patro interrompis lin, dum mia patrino 
levis sian manon al siaj lipoj por kaŝi rideton. “Mi scias, ke bienulo Ĉu Min 
estas homo interesa, ĉar dum kelkaj jaroj ankaŭ mi estis en la lernejo kun vi. 
Sed nun mi ne havas kontakton kun li, malgraŭ tio, ke li posedas kotonbutikon 
sur la sama strato en la Urbego, preskaŭ najbare al mi.” 

“Mi tre ĝojas, ke vi ne estas devigata perlabori ĉe li！” Onklo Pejfu diris, 
denove suspirante. Sed tuj li sin korektis pardonpete: “Ho, mi bedaŭras. Tion 
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mi ne intencis. Mi nur volis diri, ke multe pli interese estas, labori en butiko 
posedata de tute alia persono. Estas amuze, sperti ion novan de nova estro.” 

“Ho, mi petas, ke ni parolu pri io alia,” diris mia patro trankvilige. “Vi 
kriis ion pri la milito antaŭ ol vi envenis．Kio nova pri ĝi?” 

“Vidu, mi preskaŭ forgesis pri ĝi！” Onklo Pejfu diris, milde frapante 
sian maljunan kapon malkontente. “La milito finiĝis!” 

“Ĉu tiel baldaŭ？” mia patro demandis, ege surprizite. “Kiam mi forlasis 
la Urbegon, la milito ĝuste komenciĝis.” 

“Kredu min, finite,” diris Onklo Pejfu. “Batato, la kuriero de Ĉu Min，
ĝuste hodiaŭ matene revenis de la Urbego．Li diris, ke ĝi finiĝis. Vi scias, ke 
Batato estas honesta, fidinda oldulo．Vi ofte petis lin porti hejmen viajn leterojn. 
Neniam li mensogas, kredu min.” 

“Jes, Batato estas tre fidinda,” mia patro diris. “Sed kiel povis tiel rapide 
finiĝi tia granda batalo？Mi konfuziĝas.” 

“Laŭ mia kompreno io pri la municio de l’ atakanta Norda Armeo estis 
malĝusta. Ili kolapsis post la unua batalo.” Li subite mallevis la voĉon kaj liaj 
okuloj komencis nervoze palpebrumi. “Parto de la venkitaj soldatoj moviĝas 
ĉi-direkten al la Nordo. Bienulo Ĉu Min diris, ke tiel malbona estas ilia spirito, 
ke ili estas pli kruelaj ol banditoj．Ili jam prirabis plurajn urbojn malsupre de la 
rivero.” 

“Ĉu ili trapasos nian urbeton?” 
“Neeviteble, ĉar ĝi troviĝas survoje.” Nun Onklo Pejfu, ekaspektante 

mistera, flustrigis sian voĉon. “Bienulo Ĉu Min petis, ke mi plenumu grandan 
taskon, taskon tre grandan.” Kaj li dismetis siajn manojn por montri, kiom 
granda ĝi estis. 

Mistifikis nin ĉiujn lia kaŝema flustro kaj larĝa gesto. 
“Vidu, Ĉu Min vere estas geniulo,” li daŭrigis, ŝanĝante sian mienon 

misteran al mieno graveca dum li rigardis niajn konfuzitajn vizaĝojn. “Li 
elpensis rimedon por malebligi malagrablaĵojn, kiam ili trapasos la urbeton. Li 
volas okazigi grandiozan bonvenigan festonnome de la loka loĝantaro, por 
rehavigi al ili la perditan memrespekton. Kiam oni traktos ilin malavare, ili 
hontos malutili al la urbeto. Nur divenu：Kiu ricevis la ŝlosilan taskon; 
bonvenigi ilin?” Onklo Pejfu okulumis mistere al ni. 

“Bienulo Ĉu Min mem, kompreneble,” Onklo Pan diris, “pro tio, ke li 
estas prezidanto de l’ Komerca Koncilio.” 

“Ne！Memoru, tion devas fari klerulo, iu kiu scias paroli elegante. Cetere, 
li estas riĉa. Supozu, ke iu oficiro subite ekscius pri lia riĉeco kaj tenus lin 
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kontraŭ elaĉeto. Kompreneble, nur supozo tio estas. Tio ne okazos, mi estas 
certa. Sed riĉuloj ĉiam estas singardaj.” 

“Ĉu vi volas diri, ke vi. . .” diris mia patrino heziteme.  
“Ĝuste, ĝuste,” diris Onklo Pejfu fiere. “Pro tio mi venis ĉi tien. Mi 

bezonas vian helpon. Onklo Pan,” li tuŝis kiel malnova kompano la ŝultron de 
Onklo Pan kaj daŭrigis, “vi devas aliĝi al la Bonveniga Grupo kiel 
reprezentanto de la terkulturistoj. Mi intencas invite Laŭ Liŭ-on kiel 
reprezentanton de l’ intelektuloj kaj Benĉin-on kiel deputiton de l’ religia 
mondo. Oni pagos vin pro la tasko — nur kelkajn horojn, kompreneble; kaj ĝi 
estos tre bona pago.” 

“Ĉu ĝi aĉetos al mi kelkajn botelojn da?” OnkloPan demandis ŝerceme. 
“Ho, pli ol tion；Ĉu Min ja promesis pagi grandan sumon al ĉiu 

reprezentanto.” 
“Vi devos certigi, ke li pagu, ĉar foje liaj vortoj estas nefidindaj.” 
“Mi certas, ke li pagos. Verdire, li mem propones al mi viajn nomojn. Li 

ne povas tiel nin perfidi．Ho, mi devas iri por paroli al Laŭ Liŭ kaj 
Benĉin．Volu veni, Onklo Pan. Ni havos frandindan feston kaj ankaŭ malnovan 
vinon. Tio estos elstare bona, ĉar ĝi celas flati la oficirojn kaj ebriigi iliajn 
sovaĝajn korojn.” 

“Tiuokaze mi venos, Onklo Pejfu,” Onklo Pan diris simpatie. “Ĉion mi 
pretas fari por vi.” 

Onklo Pejfu stariĝis kaj adiaŭis nin. Apud la pordo li turnis sin kaj 
aldonis, ke li sciigos al ni la alvenhoron de la soldatoj. Poste li malaperis tra la 
pordo. Sed post momento li haste revenis. Li forgesis sian vergon．Kvazaŭ 
pardonpete li diris al mia patrino, ke sen la vergo li ne kapablas pensi kaj trakti 
tian malfacilaĵon, kiel lapersekutado de gardhundoj．”Do ĝi ne nur estas 
simbolo de l’ edukado,” li diris, “sed ankaŭ bona kompano．Ha！mencio pri 
edukado memorigas min pri alia grava afero, nome, mi devas trovi 
reprezentanton de l’ juna generacio por la Bonveniga Grupo. Ĉu plaĉus al vi 
aliĝi？” li demandis al mi. 

Ne sciante respondi, mi rigardis scivoleme mian patrinon. Dum kelka 
tempo ŝi restis pensema, kaj poste diris, ke se irus Onklo Pan ankaŭ mi certe 
povus． 

Onklo Pejfu de la pordo denove renkontis Lajbaŭ-on. Per neamikaj 
okuloj la hundo suspekteme rigardis lin. Tenante firme la vergon enmane, li 
moviĝis singarde al la vilaĝa placo．Kiam finfine rezignis pri li Lajbaŭ, li eniris 
kviete la dometon de Benĉin. Logite per la promeso pri bona pago kaj granda 
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festo, nia pastro konsentis esti reprezentanto de l’ religia mondo．Poste Onklo 
Pejfu vizitis la studejon de Laŭ Liŭ. Nian rakontiston ĝojigis la ideo, ke li 
renkontos generalojn kaj militistojn revenintajn el “heroa batalo”. Al li plaĉegis 
havi freŝan sperton de tiaj homoj. Li pensis, ke eble li akiros novan inspiron por 
militrakontoj. 

 
Fine atingis la vilaĝon sciigo pri la alveno de l’ Nordaj Soldatoj．Sekve ni 

iris ĝis la urbo por ilin bonvenigi kiel reprezentantoj de l’ loka loĝantaro．Laŭ 
Liŭ portis sian specialan novjaran vestaĵon. Benĉin forrazigis sian trisemajnan 
barbon; kaj la unuan fojon post kiam lin ĝenis la fantomo li surmetis la 
imponan nigran taoisman mantelon. Onklo Pan forĵetis sian trifutan bambuan 
pipon. Li aĉetis pakaĵon da cigaredoj, kaj, por aspekti laŭmoda, li ŝovis unu 
inter siajn lipojn. Sed ĝi sufokis lin kaj plurfoje tuŝigis lin, ĉar iel la fumo tuj 
eniris liajn naztruojn. 

Ni staris sur la teraso antaŭ la urbopordo, atendante la alvenon de la 
venkitaj soldatoj．Onklo Pejfu, kiel ĉefdelegito, alte staris antaŭ ni．Ni vidis sur 
la urbomuro multajn buntajn afiŝojn, kiuj portis sloganojn skribitajn de Onklo 
Pejfu mem per klasika kaligrafio, ekzemple: “Bonvenon al nia ĉiamvenka 
armeo!” “Ĉion bonan ni deziras al vi, nia popolarmeo!” “Honorigas via ĉeesto 
nian humilan loĝlokon!” “Al ni vi estas kvazaŭ akvo, dum ni al vi estas fiŝoj；
sen vi ni ne povas vivi!” OnkloPejfu balancis sian kapon, dum li nun relegis ilin, 
kvazaŭ ili estus senmortaj versoj el la poezio de l’ dinastio Tang*. 

Post ĉirkaŭ unu horo leviĝis malproksime sur la ŝoseo polvonubo. Poste, 
unu post alia, uniformitaj viroj vidiĝis al ni, marŝante unuspalire direkte al ni. 
Tujtuj ni ekbruligis la fuzeon de longa vico de artfajraĵoj, kiuj pendis de 
arbosupro ĝis la tero．La jubila krakado, en kiun enmiksiĝis la zumo de raketoj, 
girigis tiel la teron kiel la aeron. En la etoso estis speco de festa vibrado, kiun ni 
nur sentis. Dum jaroj depost la Granda Nutromanko, ni ne tiom uzis artfajraĵojn, 
eĉ por festi Novjaron. 

Kiam la soldatoj proksimiĝis al la urbomuro, ni marŝis laŭ la teraso por 
akcepti ilin. Antaŭe marŝis Onklo Pejfu. Tuj kiam la ĉefoficiro de la armeo, kiu 
rajdis ĉevalon antaŭ la spaliro, atingis alparoleblan distancon, Onklo Pejfu faris 
profundan, elegantan riverencon indan je homo bonedukita kaj klera. Ni 
___________________________ 
* poezio de l’ dinastio Tang: En la dinastio Tang (618-907) prosperis verkado 
de poemoj kaj aperis famaj poetoj kiaj Li Baj, Du Fu, Baj Ĝjuji k.a. La poezio 
de la dinastio Tang okupas gravan pozicion en la literatura historio de Ĉinio. 
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faris same. Benĉin, por konkurenci la eleganton de Onklo Pejfu, kurbigis 
akutangule sian dorson jam kurban, tiel ke falis teren lia taoisma ĉapo — kio 
ektimigis la ĉevalon de la oficiro．La besto subite surtretis ĝin per unu el siaj 
antaŭkruroj. Sed ne aŭdacis nia pastro malhelpi tion, timante fuŝi sian pozon. 
Fine la oficiro diris: “Bonvolu stariĝi, sinjoroj!” Ni stariĝis. Sed jam ne eblis al 
Benĉin savi sian valoran ĉapon. 

“Ni, en la nomo de la loka loĝantaro, proponas al vi koran bonvenon, 
sinjoro,” Onklo Pejfu diris al la oficiro, riverencante denove. “Ni aŭdis pri via 
alveno kaj taksas tion granda bonŝanco, havi okazon por renkonti vin kaj viajn 
heroajn soldatojn.” 

Antaŭ la profunda, respektema riverenco de Onklo Pejfu, kaj la korekta 
deklamo de lia parolado (kiu, poste konfesis Onklo Pejfu, estis la versio de Ĉu 
Min, verkita sub influo de ties “inspiraj ideoj”），la oficiro kuntiris la brovojn 
kaj mienis necerte kaj hezite. Ĉar restis riverencanta Onklo Pejfu, atendante 
lian respondon,li finfine turnis sin al siaj luitaj soldatoj kaj diris, “Fratoj, ni 
devas ĉifoje konduti efektive kiel popola armeo al ĉi tin amikeca urbeto. Eĉ ne 
unu herberon oni devas tuŝi.” 

“Ni tre dankas vin, sinjoro, vi vere estas popola generalo,”diris Onklo 
Pejfu, kaj rektigis sian dorson. “Ni pretigis iomete da vino por forlavi la polvon 
desur viaj lipoj kaj kelkajn pladojn por plaĉi al via palato.” 

“Vi estas tre afablaj,” la oficiro diris. 
Ni iris kune ĝis la templo, kie la festo estis preta. La soldatoj restadis 

ekstere de la urbeto, kaŭrante, kun la pafiloj apude. Oni servis al ili teon kaj 
refreŝigaĵojn. Kaj por ke ili restu kontentaj, oni disponigis al ili tri vazegojn da 
hordea vino kaj korbegon da sekigita bovaĵo. Entute ili estis nur ĉirkaŭ cent 
viroj, do la trinkaĵo pli ol sufiĉis por ilia bezono. Ili ĉiuj aspektis lacaj kaj 
sovaĝecaj．Montriĝis, ke ili forlasis la ĉefarmeon, kaj neniu prizorgis ilin. 
Vidante la vinon, ili komencis kanti nordan kamparanan kanton, kiu sonis 
sentimente kaj malĝoje. Onklo Pan, aŭdante la melodion, diris sekrete al mi 
dum ni marŝis al la templo kun la oficiro kaj liaj suboficiroj, “Ili estas 
kamparanoj el la nordo. La melodion mi konas．Kutimis kanti ĝin la homoj, 
kiam ili laboris sur la kampoj. Mi estas certa, ke denove okazis granda inundo 
de la Flava Rivero, alie ili ne iĝus dungitaj soldatoj.” 

“Ĉu tial oni aliĝas armeon?” mi demandis flustre. “Jes, la inundo detruas 
ilian teron. Foje, kompreneble, kiam okazas interna milito surloke, ili ne povas 
labori, kaj ankaŭ tiam ili devas armeaniĝi, por sin vivteni.” 

“Ho.” Alian opinion mi ne kapablis proponi, ĉar neniam mi spertis 
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militon. 
Ni fine atingis la templon. La manĝaĵoj estis jam surtabligitaj．Vinboteloj 

kaj tetasoj troviĝis apude sur tableto．La oficiro kaj liaj gardistoj eksidis 
unuflanke de la tablo, kaj aliflanke ni. Pro tio, ke ĝi estis tablo longa, ni ĉiuj 
povis sidiĝi antaŭ niaj gastoj．La manĝaĵoj aspektis belaj kai odoris frandinde, 
kaj estis preparitaj de l’ privata kuiristo de Ĉu Min. La oficiro ŝajnis ege ĝui ilin, 
ĉar li ne multe parolis, sed manĝadis kaj trinkadis. Sed post tri kruĉoj da vino, li 
komencis babili pli amikece, kun vizaĝo jam ruĝa. 

“Vidu,” li diris al Benĉin, kiu scivoleme rigardadis lin kvazaŭ aŭguristo, 
kiun ĉiam interesas vizaĝo de fremdulo, “ne estas nia kulpo, ke ni 
prunteprenas iom da mono aŭ valorajoj de l’ ordinara popolo dum nia 
hejmeniro. Tio apartenas al ili. Ĉiam ili nin evitas, kvazaŭ ni estus venenaĵo．Ili 
taksas nin banditoj, sciante, ke ni malvenkiĝis．Ili devus nin trakti, kiel vi 
traktas nin.” 

“Jes, jes,” Onklo Pejfu diris. “Vi estas popola armeo, mi scias.” 
“Kiom prava vi estas！” la oficiro diris pli laŭtvoĉe, glutante ankoraŭ unu 

tason de l’ forta vino. “Kaj ankaŭ ne ni sed la japanoj kulpas la malvenkon. Ili 
vendis al ni pafilojn rustintajn kaj malnovajn kuglojn, kiujn ili kaptis de la rusoj 
en Nordoriento* antaŭ dekoj da jaroj．Nia komandanto estas ĝentlemano, kiu 
fidis la vortojn de l’ japanoj．Li ne ekzamenis ilin en la tago de ilia alveno. Sed 
kiam ni malkovris, ke l’ armiloj tute ne funkcias, estis jam tro malfrue.” 

“Domaĝe！Domaĝe！” Laŭ Liŭ komentis simpatie, skuante fortege la kapon 
pro malestimo pri la malhonestaj japanoj．”Domaĝe！Domaĝe!” 

“Nu, ne ĝenu vin,” aldonis la oficiro konsoleme, “ni ankoraŭ ne pagis la 
japanojn. Neniam ni pagos ilin, ĉar ni malvenkis en la milito.” 

“Tre bone, tio plaĉas al mi,” Benĉin diris. “Ĉiuj fremduloj estas 
sentaŭguloj．Ili ne kredas pri amikeco, ne kredas pri fantomoj, kaj eĉ ne kredas 
pri la taoisma pastro！Nur pri unu afero ili kredas：enspezado de mono. Ĉu ne 
terure?” 

La babilado daŭris, daŭradis ĝis la kvara posttagmeze, kiam la adjutanto de 
l’ oficiro, vila giganto, memorigis lin pri la horo, dirante ke ili devus jam adiaŭi 
aŭ ili ne povus atingi ĝustatempe sian stabejon en la Nordo．Do la oficiro 
stariĝis kaj esprimis sian dankemon pro la riĉa bankedo kaj la bonvolo de l’ 
loka loĝantaro kiel ĝin pruvis la “taŭge elektita delegacio”.  “Se ne necesus 
 ___________________________ 
* Nordoriento：Nordorientaj provincoj de Ĉinio, por kiujn dividi inter si Japanio 
kaj Rusio intermilitis tie en la komenco de ĉi-jarcento. 
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rapidi,” la oficiro aldonis, “ni volonte restus ni tie dum kelkaj tagoj por ĝui 
kompletan ripozon.” 

“Kiel domaĝe, ke vi devas tuj foriri,” Onklo Pejfu diris ĝentile. “Ni tiel 
bone akordiĝis！Sed ne permesu, ke ni malhelpu vian gravan vojaĝon, ĉiuokaze, 
kvankam ni tre dezirus, ke vi restu ĉi tie ankoraŭ kelkajn tagojn.” 

Poste ni eliris kaj tramarŝis la straton por renkonti la soldatojn ekster la 
urbomuro. Jam tute senhoma estis la strato, kaj fermitaj estis la pordoj de ĉiuj 
butikoj．Eĉ ne cigaredbudo vidiĝis. Nur disvagis kelkaj senmastraj hundoj, 
snufante la krurojn de l’ bucistaj taburetoj aŭ nin rigardante per okuloj malicaj 
kaj scivolaj．Ekblovis frida vento de l’ alia flanko kaj blovis en la aeron kelkajn 
ĉifaĵojn da paperaĉo kuŝintajn forlasite sur la rubejoj de l’ senhomaj 
stratanguloj. Ili kirliĝis super ni, ululante kvazaŭ infanoj senhejmaj, sentigante 
al ni dezertecon. La oficiro subite suspektokule ĉirkaŭrigardis kaj demandis al 
Onklo Pejfu, “Kie estas la homoj, kiujn vi reprezentas?” 

Pro la demando mortpaliĝis Onklo Peifu, liaj lipoj griziĝis kaj tremis liaj 
manoj. “Ili restas endome, sinjoro, festante kiel libertagon vian alvenon,” li 
balbutis, signife okulumante al Laŭ Liŭ helpopete. 

“Do kial la pordojn ili fermis?” denove demandis la oficiro. 
“Pro l’ aparta kutimo en ĉi regiono, sinjoro,” Laŭ Liŭ klarigis, 

klopodante helpi al Onklo Pejfu. “Kiam ni festas libertempon, ni konservas 
rigoran silentadon.” 

“Tio ne plaĉas al mi,” la oficiro diris. “Ordonu, ke ili elvenu festi kune 
kun ni.” 

“Nu…” 
Ne atendante resnondon, li marŝis relkte al linaĵbutiko, kiu apartenis al 

Ĉu Min, kaj frapis plurfoje la pordon. De interne aŭdiĝis neniu respondo. 
Senpacienciĝe li komencis piedfrapi ĝin per siaj plandnajlaj botoj. Nur iom 
ektremis la pordo sed rifuzis malfermiĝi. Poste aldonis la adjutanto sian helpon, 
pugnobatante ĝin. La silenta pordo jam ekmuĝis kvazaŭ malproksima tondro, 
kio tremigis pro timo ĉiujn reprezentantojn. Finfine la pordo malfermiĝis. 
Aperis de interne eta metilernanto,kiu tute tremegis kiel museto antaŭ kato． 

“Via moŝto,” li pepis, “mi petas, ne mortigu min. Mi estas nur povra 
metilernanto. Mia mastro Ĉu Min ankoraŭ ne pagis al mi mian pasintjaran 
poŝmonon. Mia monujo estas tiel malplena hodiaŭ kiel mia stomako. Nenion 
mi manĝis depost la pasinta vespero.” 

“Kie estas via mastro kaj la komizoj？” la oficiro kriis plenvoĉe al la 
knabo, kvazaŭ li volus engluti lin vivantan. 
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“Ili ĉiuj fuĝis, sciante ke Viaj Moŝtoj estas venontaj. Via Moŝto, nur 
povra knabo mi estas. Mi petas, ne mortigu min!” 

Ne respondis la oficiro al la metilernanto, sed enrigardis la butikon 
esploreme. Ne multe da stoko restis malantaŭ la servotablo．La plimulto el la 
valoraĵoj estis forprenita. La oficiro turnis sin al Onklo Pejfu, “Do vi ne 
rigardas nin kiel banditojn, ĉu?” 

“Ne, ne, sinjoro,” balbutis Onklo Pejfu. 
“Ne argumentu!” la oficiro kriis, distrite vangofrapante lian maljunan 

vizaĝon. “Mi scias ĉion!” 
Li kaj la adjutanto kaj gardistoj kuregis al la urbopordego, kaj kriis al la 

soldatoj: “Envenu. fratoj！Prenu laŭvole ĉion, kion vi trovas!” Ĉiuj soldatoj 
reagis kvazaŭ elektrizitaj kaj entorentis sur la straton. Krioj, kriĉoj, piedbatoj 
kaj falado de pordoj kreis bruegon. Per helpo de la ĝenerala konfuziĝo, ni 
ekfuĝis al la kamparo. Plurfoje Onklo Pejfu falis teren kaj batis sian kapon 
kontraŭ ŝtonojn, kaj sangis lia nazo. Benĉin, rigide kurbdorsa, tute ne povis kuri, 
sed lasis sin rufĝi laŭ deklivo en sekan fosaĵon ekster la urbomuro, kie lin 
kovris la marĉa herbo．Onklo Pejfu fine trovis grandan piramidon da 
bovinsterko kaj enŝoviĝis en ĝin kvazaŭ skvama maniso. Tamen Laŭ Liŭ kaj 
Onklo Pan kaj mi sukcesis fuĝi hejmen. 

La soldatoj pasigis la tutan posttagmezon per prirabado de la urbeto. 
Vespere ili bruligis diversajn tablojn kaj seĝojn por havi fajrojn. Frue en la 
posta mateno ili foriris, lasante afiŝon gluitan al la urbopordego, kiu anoncis, ke, 
se ilia estro venkus en alia batalo kaj iĝus provincestro en la estonteco, ili certe 
revenus por puni la falsajn reprezentantojn de l’ loka loĝantaro kaj la 
“pendum-meritajn komplotintojn”. 

 
Post kelkaj tagoj alvenis kun lambastono Onklo Pejfu por viziti nian 

vilaĝon. Li tordis unu maleolon kiam li fugis de l’ soldatoj, kaj ĝi ankoraŭ ne 
tute resaniĝis, malgraŭ la multaj dozoj da kuracherbaj medikamentoj, kiujn li 
preskribis al si．La vergo, kiu ĉiam lin akompanis, nun pendis per ŝnureto ĉe lia 
zono. Kiam li hopadis, ĝi balancigis tien-reen kvazaŭ la vergo de vaganta 
magiisto. Li iris unue viziti Benĉin-on，kies dorso tordiĝis, kaj poste Laŭ Liŭ-on, 
kiu dum multaj vesperoj ne povis rakonti, ĉar movi la krurojn li ne povis post 
rapidega hejmenkurado tiun tagon. 

“Mi bedaŭras, ke tiel neatendite elfalis,” Onklo Pejfu uzis al Laŭ Liŭ la 
samajn pardonpetajn vortojn, kiujn li jam uzis al Benĉin. “La venkitaj soldatoj 
estas eĉ pli malbonaj ol banditoj．Ili prirabis absolute ĉion. Al la butikoj linaĵaj 
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kaj rizaj de bienulo Ĉu Min restas eĉ ne unu seĝo!” 
“Sanon al li,” nia rakontisto diris, masaĝante siajn rigidajn krurojn. “Al 

homoj kiel vi kaj mi li ne devis difini la malplezuran taskon. Ne ni deziras 
lupreni lian teron, ĉu?” 

“Nu, nu,” Onklo Pejfu murmuris dubeme. “Nu, jes. Ho, ne！Jes！Ho, ne！” 
Li diradis dum longa tempo “jes” kaj “ne” kaj ne povis decidiĝi pri sia 

sinteno al Ĉu Min. Fine li rezignis kaj hopis en nian domon. Vidante Onklon 
Pejfu kun lambastono la unuan fojon, Onklo Pan ne povis ne rideti, kaj diris, 
tute senrankore, “Bela laboro, ĉu？Esti ĉefreprezentanto de l’ popolo, ĉu？Ni 
preĝu Dion, ke oni neniam denove elektu nin.” 

“Ne ŝerĉu, Onklo Pan,” Onklo Pejfu serioze diris, brovumante. “Mi vere 
devis tion fari.” 

“Mi scias,” diris Onklo Pan. “Sed ne necesas, ke mi…” 
Voĉo de ekstere interrompis Onklon Pan: “Vidu！Kio pri la pago, kiun vi 

promesis al mi?” Tion aŭdigis Benĉin, la “Reprezentanto de l’ religia mondo.” 
Li enŝanceliĝis kun promenbastono, kiel centjarulo. “Pro la damaĝo al mia 
dorso mi ne povos dum ankoraŭ multaj tagoj gvidi la diservon, kaj vi vidis 
proprokule, ke tiu damninda ĉevalo detruis mian sanktan ĉapon. Kion vi diras 
pri tio？Kompensaĵon mi ne postulas, sed nur la justan pagon, kiun vi promesis 
en la nomo de Ĉu Min.” 

Onklo Pejfu kuntiris siajn maldensajn brovoharojn tristgrimace, kaj 
tremis intermite liaj kelkajn senkoherajn vortojn: “Mi bedaŭras, Benĉin, ke mi 
devas rompi mian promeson. Ĉu Min rifuzis pagi eĉ unu moneron, pro tio ke la 
taskon ni ne plenumis sufiĉe bone. Ni ne, ĉu? Eĉ la elspezojn kontraŭ 
kuracherbaj medikamentoj mi ne rajtas pretendi.” 

“Vere estas tre malbonŝance, Benĉin,” komentis mia patrino. “Se ne pagas 
Ĉu Min, nenion povas fari Onklo Peifu.” 

“Vi pravas, tute pravas！” Unklo Pejfu diris al mia patrino, rigardante 
dume la taoisman pastron, kaj lin preskaŭ larmigis ŝiaj kompatemaj vortoj． 

“Sed, Pejfu,” mia patro diris, “kion vi intencas fari, havante unu torditan 
maleolon?” 

“Instrui！Instriti, kompreneble！Finiĝis la milito. Jam ne trapasos venkitaj 
soldatoj. Bienulo Ĉu Min malfermis denove siajn butikojn. Mi devas 
refunkcligi mian lernejon. La instruado estas mia metio,” Kaj Li svingis la 
vergon en la aeron per sia maldekstra mano, kaj la vergo rekurbiĝis kaj frapis 
lian torditan maleolon. Li grimacis pro la doloro. 

“Ĉu revenos la samaj infanoj a1 la lernejo post tiu terura okazaĵo?” 
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“Jes, kompreneble. La riĉuloj ne povas lasi needukitaj siajn infanojn. Sed, 
bedaŭrinde, ĉifoje Ĉu Min insistis redukti la kvindek ĝinojn da rizo al tridek tri, 
kaj tiel estos.” 

“Kiel li povas?” mia patro demandis surprizite. “Kvindek ĝinoj da rizo 
por la edukado de infano estas jam tro malmulte!” 

“Vi pravas,” konsentis Onklo Pejfu, kaj dume en liaj okuloj ardis 
subpremata kolero, kiun tamen estingis larmoj. “Sed kion fari？Li diris, ke ni 
ne sukcesis malhelpi prirabadon fare de l’ venkitaj soldatoj, tiel ke lin trafis 
granda perdo. Li evidentigis al mi, ke, se mi ne akceptus la redukton, li 
forprenus el mia lernejo la infanojn. Mi ja ne kapablas marĉandi kun li, ĉar mi 
estas maljuna.” 

Mia patro nenion plu diris, sed skuis deprimite sian kapon. Premadis la 
silento. Onklo Pejfu ekmaltrankviliĝis, kaj baldaŭ adiaŭis．Tuj sekvis lin Benĉin, 
ankoraŭ postulante la pagon promesitan kaj malgrandan kompenson kontraŭ la 
perdo de lia sankta ĉapo. 

Longe post ilia foriro ŝajnis, ke la kverelo ankoraŭ ŝvebas. Rigardis mia 
patro konfuzite en la direkto, kien malaperis la lamanta maljuna instruisto kaj 
nia kurbdorsa taoisto. Li estis senparola. Liaj okuloj estis revemaj. Li ŝajnis 
pripensi ion, ion pri la estonteco, estinteco kaj estanteco, ion svagan kaj 
nedifineblan. Subite li eksaltis kaj vigliĝis. Li diris al si per voĉo decida: “La 
dividendon mi devas akiri!” 

“Kion vi volas diri?” demandis mia patrino, ŝokite per la abrupta 
ekparolo. 

“Necesas, ke mi tuj reiru al la firmao, pro tio ke finiĝis la milito.” 
“Ĉu vi ne restu ĝis post la Novjaro, kiu baldaŭ okazos？Nelonge vi estas 

hejme.” 
“Sed mi devas iri. La dividendon mi ne devas perdi pro interrompita 

servado. Jen mia lasta ebleco!” 
“Ĉu tiom gravas al vi la dividendo?” 
“Tiom！Multe tro！Se ĉifoje mi ne gajnos ĝin, mi poste devos plu labori 

ankoraŭ ses jarojn en la firmao, kaj eble tion oni ne permesos al mi，ĉar maljuna 
mi jam estas. Kaj mi ne povos esti denove instruisto, kiel Pejfu, vi mem vidas.” 

“Aj —” Mia patrino sufokis sian voĉon kaj restis silenta. Ŝi komprenis la 
diron de mia patro．Ĝuste tiam eniris de ekstere mia frato, portante brasikon. 
Verŝajne li vizitis nian legomĝardenon. “Ĉu ankaŭ li devas reiri kun vi al la 
urbego?” ŝi diris, indikante mian fraton. 

“Restas tri monatoj ĝis li finos la metilernadon,” mia patro diris. “Prefere 
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li iru.” 
“Do kio pri lia edziĝo?” mia patrino diris. “Li jam plenkreskiĝis. Alan estas 

sperta pri domprizorgado．Jam nun ŝi devus mastrini la domon. Mi pretas 
transdoni al ŝi ĉiun respondecon.” 

“Mi ne edziĝos al ŝi!” abruptis malkaŝe mia frato. 
“Kial?” mia patrino demandis per voĉo alarmita, maltrankvilega. “Pro kio 

vi pensas tion？Mi edukis zorge kaj laŭdeve Alan-on por la domo. Ĉu vi ne 
volas loĝici tiun vian prapatran domon?” 

“Ĉar mi ne amas ŝin!” responais mia frato, ankaŭ per voĉo 
maltrankvilega. “Cetere, niaj mondrigardoj tiel malsimilas.” 

“Kion vi volas diri per via mondrigardo? Kie vi lernis tiun novan 
lingvaĵon？Ĉu vi estas alilandulo？Ĉu vi ne naskiĝis en ĉi tiu malnova 
vilaĝo?” Mia patrino furiozis pro kolero. 

Klopodis mia patro interveni, dirante al si: “Ne tro ĝenu vin pri liaj 
diraĵoj．Multajn novajn ideojn li efektive lernis en vespera kurso de l’ Laborista 
Sindikato, kiun li regule frekventis. Sed kiam li pliaĝiĝos, li retrovos sian 
ekvilibron.” 

“Sed ĉiuokaze mi ne edziĝos al Alan!” mia frato firme insistis. 
“Kial？Ĉu ŝi ne estas via fianĉino？Ĉu vi volas eviti la tradicion de nia 

vilaĝo?” lin demandis mia patrino furioze. “Aŭ ĉu ne plaĉas al vi la 
variolmarkoj sur ŝia vizaĝo？Sed tio estas la sorto！Via sorto estas havi edzinon 
variolmarkitan!” 

“Sed mi al ŝi ne edziĝos, kun aŭ sen variolmarkoj!” Subite aŭdiĝis 
piedfrapetoj en la interna trairejo kondukanta ĝis la ĉambro de Alan. Mi sciis, 
ke tio nepre estis Alan, kiu subaŭskultis. Lastatempe ŝi fariĝadis tre nervoza pri 
si, kaj ĉiam klopodis subaŭskulti diskutojn pri sia estonteco. Ŝajnis al mi, ke ŝi 
certe tre doloriĝis, kiam ŝi aŭdis, ke oni bedaŭrinde enmiksis ŝian aspekton en 
familian kverelon. Mi iris al ŝia ĉambro kaj provis trovi kelkajn bonkorajn 
vortojn por ŝin gajigi. Ŝi sidis senparole antaŭ sia tualetejo, rigardante idiotece 
al la granda spegulo, dum du larmofluoj trapasis siajn malglatajn vangojn. 

“Ne ploru, Alan. Mia frato nur ŝercis,” mi diris. Aŭdinte miajn vortojn, ŝi 
ekplorsingultis. Nenion plu mi kapablis diri. Tutsimple mankis al mi vortoj. Mi 
fikse rigardis kvazaŭ stultulo, kaj mirigite rimarkis, ke kelkaj ŝiaj variolmarkoj 
estas tiel grandaj kiel pizoj. 

 
Frue en la posta mateno mia patro kaj mia frato ambaŭ forlasis la 

malnovan vilaĝon cele a1 “La Urnego”, la unua por daŭrigi la longan 
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sekretarian laboron pro la dividendo en indiĝena firmao, la alia por kompletigi 
sian metilernadon en fremda katunfabriko. Kiam ili foriris, la okuloj de mia 
patrino estis malsekaj, ĉar post kelkaj semajnoj estis okazonta la Novjaro, kiu 
de ni estas festo de familia kunestado. Sed ŝi sukcesis digi la larmojn, kaj eĉ 
diris gajvoĉe: “Bonan ŝancon! Ni grandioze festos kune la postan Novjaron！” 
Per tio ŝi celis gajigi mian patron, kiu ankaŭ estis malĝoja：simbole sugestante 
al li, ke eble la dividendon li ricevos tiam. 
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V 
Pro la proksimiĝo de l’ Novjaro, ĉiu familio en nia vilaĝo ekvigliĝis. Ne 

nur por nia propra familia reunuiĝo ni ekpreparis, sed ankaŭ por tiu de niaj 
dioj．Ses tagojn antaŭ la festivalo estus okazanta la Eta Novjaro — la Novjaro 
de l’ dioj, kiam nia Dio Kuireja, kiu rolis ankaŭ kiel nia Hejma Dio, ascendus 
en la ĉielon por kuniĝi kun siaj senmortaj parencoj, kaj samtempe raporti al la 
Ĉiela Imperiestro* pri la familio de li regata. Ĉiu familio klopodis akiri plejeble 
bonan donacon por Li antaŭ Lia foriro, tiel ke Li raportu pri ili kiel eble plej 
favore. Neniam antaŭe ni parolis tiel abunde pri l’ aferoj en la urbeto kaj ties 
prezoj．La murhava urbeto pli ol dek liojn for ŝajnis parto de nia vivo, sen kiu 
ni tutsimple ne povis komenci novan jaron. 

Aparte koncernis mian patrinon kaj Onklon Pan la donacoj aĉeteblaj en la 
bazaro. Ambaŭ sincere deziris oferi la plej bonan al nia Dio Kuireja，ĉar ambaŭ 
volis ion. Ne nur bonan raporton pri ni ni deziris, sed ankaŭ senprecedencajn 
benojn, kiujn povus la Ĉiela Imperiestro bonkore permesi al ni post legado de l’ 
raporto：mia patrino volis, ke mia patro, per ia miraklo, ricevu sian dividendon 
dum la jaro venonta, preskaŭ du jarojn antaŭdate；dume Onklo Pan atendis 
“filinon”，novan bovidon el nia plugbovino, al kiu li enamiĝis kvazaŭ al 
koramikino. La laborema besto estis graveda jam plurajn monatojn, kaj 
ĉiumomente eble naskus idon. Onklo Pan havis prasuperstiĉon, kiun apogis lia 
persona sperto kiel kamparano, ke ido, se ĝi naskiĝus antaŭ la Eta Novjaro, 
plenkreskus sana kaj bela. La vero de tiu kredo estis pruvita. Multaj bestidoj, 
naskitaj post la Eta Novjaro, apenaŭ kapablis travivi la neĝon, kiu faladas 
daŭire dum semajnoj dum la fruprintempo. Li preĝis sekrete, ke povu helpi ia 
dia influo por plifruigi la alvenon de nia nova bovidino. 

Antaŭ ol fari vojaĝon ĝis la urbeto, li provis enketi pri la plej bonaj 
haveblaĵoj, kaj iliaj prezoj en la bazaro. Li volis pridemandi pri tio Maŭmaŭ-on, 
la unuan personon en la vilaĝo, kiu klopodis butikumi. Aparte entuziasmis 
Maŭmaŭ pri tio, ĉar ankaŭ li bezonis specialajn benojn. Lia edzino Korvino iĝis 
lastatempe iom selektema pri mangaĵoj．Li ne estis tute certa; ĉu ŝi klopodas 
pavumi sinjorinece, pro tio ke ŝi jam ne estas servistino regata de sia fekunda, 
diligenta patro, aŭ ĉu simple ŝi estas graveda. Tiun lastan li deziris. Sed, 
malsimile al Onklo Pan, kiu preĝis por “filino”，li deziris filon, kiu estontece 
______________________ 
* Ĉiela Imperiestro：Laŭ legendo la plej supera dio, kiu regas ĉion kaj estrus 
ĉiujn aliajn diojn. 



 59 

helpos lin sur la bieno. Tiurilate li nenion povis fari kiel simpla mortivulo．Nur 
Dio kapablas ŝanĝi la sekson de bebo enutera. Kaj，kiel Onklo Pan, li havis 
ankaŭ superstiĉon：li kredis, ke nur knabinojn povas naski virino manĝavida. 
Kvankam Korvino ne estis videble manĝavida, tamen ŝi fakte havis imponan 
nutrajkapaciton kaj tre ŝatis manĝi, ĝis tioma grado ke ŝi eĉ nomis la manĝadon 
ŝia ŝatokupo, sia hobio. 

Onklo Pan invitis Maŭmaŭ-on fumi kun li — li lastatempe faris el 
bamburadiko novan pipon — sub la suno antaŭ nia domo． 

“Diru al mi, kion vi aĉetis en la urbeto por Novjaro, Maŭmaŭ,” li diris, 
proponante al Maŭmaŭ sian novan pipon por provado. 

“Nenion！” Maŭmaŭ diris；lia firma voĉo perturbetis Onklon Pan, “tute 
nenion!” L’ okuloj de Maŭmaŭ estis subenturnitaj．De kiam li edziĝis kun 
Korvino, li ĉiam rigardadis la teron, kvazaŭ sur lian kapon pezus io la tutan 
tempon. 

“Do por kio vi iris al la urbeto?” demandis Onklo Pan, konfuzite. 
“Por aĉeti donacojn al la Dio Kuireja.” 
“Sed vi ĵus diris, ke nenion vi aĉetis.” 
“Jes, nenion, tute nenion.” 
“Kion vi diras？Vi paroladas kiel filozofo, ĉiam malekzakte. Ĉu tiun arton 

vi lernas de l’ edzino？Vi estis antaŭe tre rektesprima homo. Mi estas konfuzita, 
Maŭmaŭ.” 

“Mi aĉetis tute nenion!” Maŭmaŭ insistis, pli komplikigante la 
problemon. 

“Mi vin ankoraŭ ne komprenas. Mi volas pludemandi：por kio vi iris al la 
urbeto?” 

“Por aĉeti.” 
“Hej！Hej！Ĉu vi provas ŝerci kun mi kvazaŭ kun la edzino？Mi scias, 

ĉiam la junuloj estas tiaj．Al ili plaĉas babili sensencaĵojn kun la virinoj, 
vizaĝ-al-vizaĝe en la varma lito. Mi scias. Mi scias. Vi nur provas fanfaroni al 
mi, sciante, ke neniam mi frandis tian belan vivon.” Onklo Pan sentimentiĝis, 
sed li elpuŝis ridon por ŝajni forta. 

Maŭmaŭ hontruĝiĝis pro tiu elparolo, kaj liaj okuloj eĉ pli subenturniĝis. 
Li elbabilis: 

“Tre simple estas kompreni, Onklo Pan. Nenio aĉetebla troviĝas en la 
bazaro. La plimultajn valoraĵojn forrabis la trapasantaj soldatoj．Kio restis, tio 
estis difektita de la fajro, kiun ili bruligis en la butikoj．La kelkaj varoj 
montrataj en la budoj kostas kvinoble pli ol antaŭe. Mankas al mi mono por ilin 
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aĉeti. Baldaŭ mankos al ni salo por kuirado, ĉar ankaŭ ĝia prezo estas 
nekredeble alta.” 

“Ĉu vere？Do tro akiremas la butikistoi!” 
“Ĉiam ili tielas. Ili volas havigi al si kiel eble plej multe je kosto de ni, 

malriĉaj kamparanoj.” 
“Do senutilis via vojaĝo, ĉu?” 
“Sed mi ja havis okazon viziti mian lu-mastron. Vidu, preskaŭ finiĝis la 

jaro. Mi volis ekscii, kiam mi povu renovigi la terkontrakton.” 
“Kiam？Ĉu vi tion aranĝis?” Onklo Pan, samkiel ĉiu terkulturisto en nia 

vilaĝo, interesiĝis pri la afero, malgraŭ tio, ke li ne devis lupreni teron de Ĉu 
Min. 

“Kiam ajn. Sed li plialtigis dudekpocente la lupagon.” Dirante 
“dudekpocente”, li preskali ekploris. 

“Absurdaĵo!” Onklo Pan kriis, kun okuloj elstarantaj. “Tiel por vi mem 
vi povas ricevi nur dudek kvin pocentojn de l’ tuta rikolto. Ĉu vi ne marĉandis 
kun li pri do?” 

“Jes ja. Sed li diris, ke tiom li perdis pro la rabado, ke li devas alimaniere 
kompensi tion. Estas vere, ke oni terure difektis liajn butikojn. Li diris, ke, se 
mi ne akceptos la kondiĉojn, la teron li transdonos al aliaj personoj.” 

“Ĉu vi akceptis ilin?” 
“Mi devis, Onklo Pan. Mi volas eĉ iomete pli da tero lupreni.” 
“Kiel vi povas, sub tiaj kondiĉoj！Ĉu vi frenezas?”  
“Nu…” Ne povis daŭrigi Maŭmaŭ. Li mallevis triste sian kapon kaj 

stultulece rigardis la teron. Post momenta silento li murmuris, “Kiel mi diris, mi 
devas. Vi scias, Korvino…” 

“Ha, jes！Mi komprenas！” Onklo Pan kriis, interrompante lin, “ŝi havas 
grandan nutrajkapaciton. Mi scias, mi scias！Ŝi manĝas pli ol vi; ne, pli ol ajna 
forta terkulturisto；ne, tiom kiom tri aŭ kvar kamplaboristoj．Mi scias, mi 
scias!” Onklo Pan lasis elflui siajn vortojn kiel eble plej laŭte, kvazaŭ 
klopodante sinkonsoli per tio, ke feliĉe li ne trovis fianĉinon. 

“Pri kio vi parolas, Maŭmaŭ?” subite elkriis de aliflanke de l’ vilaĝo 
Korvino．Tie ŝi sekigis lavaĵon. “Ĉu pri mi vi parolas？Maŭmaŭ！Se vi ne 
kapablas nutri min, prefere lasu min foriri. Pli bonan edzon ol vin mi povas 
trovi. Foje min svatis alta oficisto de l’ Magistrato, genuante antaŭ mi dum tri 
horoj．Seninterrompe, sciu, dum tutaj tri horoj！Ĉu mi ne diris tion al vi en la 
lito lastatempe？Respondu, mi petas. Ĉu mi ne diris?” 

Maŭmaŭ ne aŭdacis respondi, sed mortpaliĝis lia vizaĝo. Komencis tremi 
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liaj larĝaj ŝultroj kaj skuiĝi liaj kruroj．Li stariĝis, kaj li diris pardonpete al 
Onklo Pan, “Mi bedaŭras, mi devas iri. Mi dankas pro la fumado. Tre bela pipo 
tio estas. Mi tre ĝuis tion.” Kaj li marŝis ŝanceliĝe al Korvino kvazaŭ obeema 
infano al ties patrino. 

Tiumomente elvenis mia patrino．Verŝajne ŝi aŭdis la vortojn de Korvino 
kaj interesiĝis pri lia reago．Ŝi ĉiam timis, ke tiamaniere ili ekdisputos — sed 
estis interese, ke neniam ili kverelis. Kiam ŝi atingis la sunlumon, Maŭmaŭ jam 
estis irinta al Korvino, kaj komencis helpi humile ŝin pri la lavaĵsekigado. Sed 
ŝi subite laŭtparolis: “Jen, Onjo Krizantemo revenis de la urbeto!” 

Kiam ni turnis niajn okulojn al la ŝoseo, ni ja vidis Onjon Krizantemo, 
kiu marŝis elegante al ni. Estis surprize, konstati, ke al la urbeto ŝi iris kaj jam 
revenas dum ankoraŭ estas frumatene. Ordinare ŝi emis iri al la urbeto iom 
malfrue, ĉar ŝia ŝminkado daŭris iom longe, kaj ŝi apenaŭ povis reveni tiel 
baldaŭ. Sed tuj mi komprenis la kialon. Ankaŭ ŝi volis la unua elekti la plej 
taŭgajn donacojn en la urbeto. Ŝi ĉiam faris la plej belajn oferojn al sia Hejma 
Dio je la Eta Novjaro, ĉar ŝi deziris apartan benon, ne por si, sed por viro, kiun 
ŝi adoris kaj pri kiu ŝi sonĝis preskaŭ ĉiunokte. 

Post momento ŝi atingis nin. Surprizis nin, ke nenion ŝi estis aĉetinta. Ŝi 
kunportis nur pakaĵon da bobenoj de ŝi ŝpinitaj. 

“Mi ne komprenas！Mi ne komprenas！” ŝi kriis sovaĝvoĉe. Ĝenegata 
aspektis ŝia vizaĝo, kaj ŝiajn okulojn vualis konfuziĝo. Neniam antaŭe ni vidis 
ŝin, tiel elegantan kaj mildan, en tia senespera kaj taŭzita stato, kiel hodiaŭ. “Mi 
ne komprenas！Mi ne kompre-nas!” ŝi ripetis, rigardante kvazaŭ helpopete mian 
patrinon. 

“Kio estas, Onjo Krizantemo?” mia patrino diris, transprenante de ŝi la 
bobenpakaĵon, por ke ŝi ripozu iom. 

“Ĉiu afereto vendata en la urbeto estas nekredeble multekosta,” Onjo 
Krizantemo diris per voĉo nekonvene raŭka, tiel kruda, kvazaŭ ŝi volus 
ekkvereli, “dum ĉioproduktata de ni, homoj de l’ kamparo, kostas nenion!” 

“Kion vi celas diri, Onjo Krizantemo?” Onklo Pan demandis. 
“Mi provis aĉeti peceton da ruĝa silko por mia Hejma Dio,” ŝi klarigis, 

“ĉu vi scias diveni, kiom oni postulis por tio？Duonan dolaron ili volis pagigi 
al mi — kvinoble pli ol antaŭe. Aliflanke, kiam mi provis vendi la fadenojn, 
kiujn mi ŝpinis dum tagoj kaj noktoj, Mastro Ŭang ofertis nur trionon de l’ 
antaŭa prezo. Kaj tamen li ne tre entuziasmis pri l’ transakcio. Ho, kiel mi 
vivos！” Ŝi permesis al si memkompatan interjekcion. 

“Kiel povas esti!” komentis mia patrino. “Tio estas simple trukado！” 
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“Vere!” sinpravige kriis Onjo Krizantemo. “Kaj ili eĉ konfesis senhonte, 
ke tion ili devas fari por kompensi la perdon, kiun al ili suferigis la trapasantaj 
banditaj soldatoj.” 

“Jes, mi scias,” enŝovis komenton Onklo Pan: “Maŭmaŭ ĵus rakontis al 
mi la saman historion. Estas domaĝe, ĝuste kiam ni devas aĉeti por nia Dio.” 

“Domaĝe, efektive…” la voĉo de Onjo Krizantemo subite mallaŭtiĝis, 
preskaŭ ĝis flustro, dum la kapo kurbiĝis kaj ŝi penseme rigardis siajn piedojn. 
“Mi ne scias, kian donacon doni al mia bona Maljunulo por lia vojaĝo en la 
Ĉielon… Mi estos tre malfeliĉa…” 

“Estas vere ĝene.” mia patrino diris, fikse rigardante kviete Onjon 
Krizantemo. Ŝi sciis, ke la onklino atendas, kiel je ĉiu alia Novjaro, ke la 
Hejma Dio gvidos al ŝi lakoron de Mintun kaj rekondukos lin iun tagon al ŝi. Ŝi 
komprenis, ke Onjo Krizantemo vivas tute en mondo de espero kaj atendado, 
kaj ke bonaj donacoj al la dio nutras siajn esperojn. “Ni ankoraŭ ne komencis 
aĉetadi,” daŭrigis mia patrino. “Eble por butikumi ni devos iri al la gubernia 
urbo en la montaro. Ĝi estas urbo multe pli granda. Tie la komercistoj devus 
esti pli honestaj.” 

“Bona ideo！Bona ideo!” laŭdis ĝoje mian patrinon Onklo Pan. “Tie mi 
ne estis jam de sufiĉe longe. Hej, homoj！Mi amas la malnovan milivinbutikon 
tie. Min bele tiklas la odoro tie, se ne paroli pri la ‘eliksiro’ mem！” 

“Vi ĉiam pensas pri trinkado, Onklo Pan!” mia patrino diris. “La 
butikumo estas ĉifoje afero tre serioza.” 

“Mi scias, mi scias. Se vi sendos min tien por fari ĝin, mi promesas, ke mi 
ne trinkos. Mi promesas, je mia honorvorto!” 

“Eble vi vere devus sendi tien Onklon Pan por fari la butikumon,” Onjo 
Krizantemo komentis al mia patrino. “Ne valoras la ĉitiea urbeto.” 

“Kaj tie mi povos vendi la fadenon por vi kontraŭ multe nli favora prezo. 
Onjo Krizantemo. mi estas certa.” Onklo Pan rapidis diri, eĥante per 
persvadema voĉo la ideon de Onjo Krizantemo, kio ruĝigis pro ĝeniĝo ŝin. 

“Bone, do,” mia patrino diris. “Eble tio estas la sola rimedo. Vi devos iri 
morgaŭ, Onklo Pan, aŭ aliuloj jam estos elektintaj la plej taŭgajn varojn.” 

“Mi ĝojas, ke vi tiel decidis,” Onjo Krizantemo diris al mia patrino． 
“Fidu min, Onjo Krizantemo, la bobenojn mi vendos por vi kontraŭ multa, 

multa mono！Ne havu zorgojn pri la donacoj al via dio,” Onklo Pan diris 
feliĉakore, pro la morala subteno, per kiu ŝi apogis lin favore al la vojaĝo. 

“Dankon, Onklo Pan！” Onjo Krizantemo diris, dum en ŝiaj okuloj brilis 
nova espero. Ŝi lasis la pakaĵon de Onklo Pan. 
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La postan tagon frumatene Onklo Pan ekvojaĝis al la gubernia urbo, kiu 
estis malproksima ĉirkaŭ centkvindek liojn, portante kun si ĉiujn niajn esperojn 
por la venonta jaro, inkluzive tiujn de Onjo Krizantemo． 

Jam pasis tri tagoj post la foriro de Onklo Pan. Komencis ekzorgi mia 
patrino pro tio, ke li ne revenis. La kvaran tagon venis plurfoje Onjo 
Krizantemo por enketi pri li. Ŝi estis tre zorgoplena, ĉar la Eta Novjaro daŭre 
proksimiĝadis. Pro la zorgoj mia patrino multe nli nervoziĝis. Kaj krom tio nia 
bovino komencis montri simptomojn de laceco. Ĝi ofte rifuzis manĝi, kaj ni ne 
sciis, kiel manĝigi ĝin. Ĝi kuŝis surventre, maĉante malforte kaj malrapide; 
ĉirkaŭ la buŝo amasiĝis dika ŝaŭmgrapolo kvazaŭ blanka florego, kaj elfluetis 
ĝia gluiĝema salivo kaj subenpendis kvazaŭ travidebla ŝnureto．Kelkfoje ĝi 
rigardis la preterpasantojn sopireme kaj senhelpe, kvazaŭ serĉante Onklon Pan. 
Kelkfoje ĝi frotis sin kontraŭ la tero kvazaŭ ĝi jukus ie kaj bezonus gratadon 
kaj brosadon. Ni ne povis helpi ĝin, ĉar ni ne konis la diversajn partojn de ĝia 
korpo. 

Kaj jam estis la kvina tago. Ankoraŭ ne revenis Onklo Pan. 
Tiun tagon, de tempo al tempo, iris mia patrino ĝis la rando de l’ vilaĝo 

kaj rigardis la vojeton kondukantan supren al la gubernia urbo en la 
malproksimaj montoj. Ne videblis sur la vojo eĉ ombro similanta Onklon 
Pan．Post ĉiu elreviĝo li murmuris al si la saman demandon: “Pro kio Onklo 
Pan restis tiel longe en la urbo?” 

Finiĝis kiel kutime tiu tago．La vilaĝo krepuskiĝis jam antaŭ ol subiris la 
suno, ĉar la ĉirkaŭaj montoj forbaris ĝian lumon. Kaj tiam la hejmenirantaj 
korvoj ĉirkaŭsoris plurfoie super la nestoj en la nudaj arboj morne grakante, kaj 
la eĥo alportis al la vilaĝo pli da sombreco. Laciĝinte, ili finfine sin enŝovis en 
la nestojn. Kaj poste ĉio kvietiĝis kaj fine mallumiĝis. 

Tiun nokton tute ne povis dormi mia patrino. Ŝi aŭskultadis por kapti iun 
ajn sonon ekstere, kiu povus esti la paŝoj de Onklo Pan. Sed ĉio trankvilis, ĉar 
mankis vento. En la kompleta silento, Lajbaŭ eligis eĉ ne unu bojon. Onklo Pan 
ne estis revenanta. Kaj la morgaŭa mateno estos la sesa tago de lia foresto. Kaj 
tiam la postproksima tago estos la Novjaro de l’ dioj．Mi aŭdis mian patrinon 
diri al si en la lito, “Mi devos sendi Maŭmaŭ-on por serĉi lin, se morgaŭ li ne 
revenos.” Ŝi havis zorgojn, ne tiom pri la donacoj por nia Dio Kuireja, kiom pri 
Onklo Pan, kiu estis maljunulo． 

La postan matenon, kiam ankoraŭ aŭroris, ŝi ellitiĝis kaj kuris eksteren 
por serĉi Maŭmaŭ-on. Kiam ŝi levis la klinkon de l’ antaŭa pordo, mi aŭdis de 
ŝi krion de ektimigo kaj surprizigo: “Kio！Vi revenis hieraŭnokte？Kial vi ne 
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frapis la pordon?” 
Mi elkuris al mia patrino, kaj vidis, ke ŝi rigardas la vizaĝon de Onklo 

Pan, kiu staras kiel mumio kontraŭ la muro, kun lipoj firme fermitaj．Li tute ne 
moviĝis, malgraŭ la tiel akra, sovaĝa kaj tranĉa rigardo de mia patrino. Li tute 
similis idolon de Budho, kun vizaĝo senemocia, morta kaj ligneca. Malfermitaj 
estis liaj okuloj, sed ili estis ankaŭ senmovaj．Eĉ brili ili ne ŝajnis. 

Orelojn li ŝajne ne posedis. Li restis surda kiel ŝtono. 
“Ĉu alblovis vin vento malica?” redemandis mia patrino. 
Li nek jesis nek neis. 
“Ĉu fantomon vi renkontis, hejmenvenante en la mallumo?” L’ akra, 

kriĉa tono de mia patrino tranĉis la aeron. Ŝi estis senespera kaj timigita, ĉar 
jam ŝi vpensis pri fantomoj, pri kiuj ŝi neniam antaŭe kredis. 

Sed la lipoj de Onklo Pan estis kvazaŭ sigelitaj． 
“Vere, tre strange. Onklo Pan perdis la parolkapablon,” ŝi diris al si per 

voĉo flustra. Dume ŝiaj mistifikitaj okuloj rigardis mediteme la maljunulon, 
kvazaŭ li estus magiisto, stranga fakiro de l’ malproksimo. 

Tiumomente mi rimarkis, ke la longa robo de Onklo Pan pendas loze 
kiel la ornato de Benĉin, ĉar mankis lia konata zono. Liaj manoj estis 
malplenaj． 

“Ĉu vin prirabis iu embuskanto en montara pasejo?” mia patrino diris, 
esplorante lian nekutiman aspekton. 

Li nek kapjesis nek skuis nee la kapon. Ne moviĝis liaj palpebroj．Ne 
moviĝis ha korpo. 

Ne sciante, kion plu fari, mia patrino faris unu paŝon al li, kaj rigardis 
rekte en liajn senbrilajn okulojn. Li ankoraŭ neniun signon donis. Finfine mia 
patrino kaptis lin je ambaŭ ŝultroj kaj tiamaniere skuis lin kvazaŭ li estus 
antikva arbotrunko. Antaŭen kaj malantaŭen li stumblis pro la skuado. Sed tuj 
kiam mia patrino forigis siajn manojn li restis denove senmove rekta kontraŭ la 
muro. 

“Alan！Volu alvoki Benĉin-on！Onklon Pan okupas fantomo, fantomo tre 
malica, kiu forŝtelis lian animon!” 

Mia patrino ne nur jam kredis pri fantomoj, sed estis ankaŭ konvinkita, 
ke Benĉin kapablas ekzorci malbonajn spiritojn. 

Pro la voko de mia patrino Alan kuregis el la bovinejo, kun malplena 
ladskatolo, per kiu ŝi trinkigis lavakvon al la bovino — rutino, kiun ŝi plenumis 
ĉiumatene — en la mano. Sed anstataŭ plenumi la ordonon de mia patrino, ŝi 
rekrIis al tiu senspire: “Panjo！Nia bovino naskas beboN！Nia bovino naskas 
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bebon!” 
Kiel sankta akvo el la ĉielo post longa mankego efikis tiu sciigo, dotita je 

multe pli da magia potenco ol la servado de nia taoisma pastro Benĉin. Ĝi 
preskaŭ revivigis mortinton. L’ okuloj de Onklo Pan ekpalpebrumis. Ektremis 
liaj lipoj．Ekmoviĝis liaj kruroj. Poste, tutsubite li kuretegis ĝis la bovinejo 
kvazaŭ juna kapro. Neniam li moviĝis tiel rapide kaj vigle. Li ne simple 
reviviĝis. Ŝajnis, ke li eĉ retrovis sian junecon：ne, eĉ sian infanecon. 

La bovino baraktis sur la planko, kiu estis pavimita per seka sablo. La 
antaŭkruroj de l’ ido elstaris groteske el ŝia utero. Suferis la bovino-patrino, ĉar 
delire elpuŝiĝis ŝiaj okuloj, fajre ardante. Ekvidante Onklon Pan, ŝi plikvietiĝis, 
kaj ŝiaj okuloj senmoviĝis, radiantaj pro la fluidaĵo elverŝiĝanta. Kiam Onklo 
Pan alproksimiĝis al ŝi, ŝi skuis sian kapon；kaj kiam ŝi fermis siajn okulojn por 
ke Onklo Pan ŝin karesu, tra ŝia senvanga vizaĝo fluis du larmrojetoj． 

Onklo Pan kaŭris apud ŝin kaj suprentenis ŝian kapon kaj enrigardis ŝiajn 
larmantajn okulojn. Dum longa tempo ili fikse rigardis unu la alian. 

“Ne ploru, kara mia virino,” diris Onklo Pan tenervoĉe, dum l’ alia mano 
karesadis ŝian ventron. “Longan tempon vi ne bezonos. Vi bezonos nur 
minuton. Estu pacienca.” Kaj li paŭtigis avinosimile siajn maljunajn lipojn kaj 
daŭrigis kaĵole, viŝante per sia maniko ŝiajn larmojn: “Estu brava virino. Kuŝu 
trankvile, por ke la infano ne difektiĝu. Jes, tiel ĉi!” Vere trankviliĝis nia 
bovino, kuŝante surflanke kontraŭ la genuo de Onklo Pan. 

Mia patrino la tutan tempon rigardis ilin stulte, starante senvorte en 
angulo. Post kelka tempo la bovino subite ekmoviĝis kaj komencis anheli. Tute 
senpense mia patrino instinkte surgenuiĝis kun kunplektitaj manoj, kaj 
komencis preĝi al Dio por la sekureco de la bovino. Ni ĉiuj tuj paliĝis, 
konstatante, ke tiu ĉi besto, kiu sian tutan vivon pasigis laborante sur niaj ses 
akreoj da tero, jam frontas krizon. Ne sciante kial, Alan stultulece surgenuiĝis 
apud mia patrino, kaj mi same antaŭ la bovino. 

Sekvis profunda silento. Ĝi ĉesigis la sensencan babiladon de Onklo Pan 
kaj la preĝon de mia patrino. La bovino tenis larĝe malfermita sian buŝon. 
Malfacile ŝi spiradis. Ni sciis, ke ŝi anhelas. Nian spiron ni ĉiuj retenis. En la 
aero sentiĝis ia intenseco, kiu kreis praecan trankvilon. Ni sentis, ke en la 
ĉambro estas io tuj krevonta. Kaj la teruraĵo okazis: la bovino-patrino ekfermis 
siajn okulojn. Kiel mortanta besto en la lasta vivstadio, ŝi senforte lasis fali sur 
la plankon sian kapon, kvazaŭ ŝi enirus eternan dormon. La ido estis naskita. 

Kun granda malŝarĝiĝo ni ekstaris por ekzameni la bebon. Ĝi estis tre 
belaspekta. Ĝiaj oreloj estis molaj kiel junaj bambufolioj, kaj ĝiaj okuloj estis 
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delikataj kiel la kernoj de abrikoto, kaj ĝia ventro, ankoraŭ maldika, donis al ĝi 
figuron tre gracian. Ĝi estis knabino, kiel esperis Onklo Pan, bovknabino, kaj 
aspektis ĝene modesta. Onklo Pan alportis pecon de malnova kotonastebaĵo kaj 
zorge ĝin sekigis per ĝi. Ŝi ne moviĝis pro lia tuŝo, kvazaŭ ŝi komprenus, ke li 
estas la koramiko de ŝia patrino, ŝia fidela kunulo sur la parcelo. “Mi amas vin, 
bebo mia!” Onklo Pan diris, tenere glatigante ŝian senkornan frunton. 

Alan alportis kruĉon da sojfaba lakto kaj ĝin verŝis en bovlon. La fluidaĵon 
tenis Onklo Pan al la nazo de l’ patrina bovino．Ŝi snufis instinkte ĝin, kun 
ankoraŭ fermitaj okuloj．Iom poste, ŝi levis siajn palpebrojn kaj rigardis kun 
rekona kapjeso la laktosimilan sukon, kaj poste ŝi eksuĉis ĝin. Tamen baldaŭ ŝi 
ion rememoris. Ŝi turniĝis. Proksime al ŝia flanko kuŝis ŝia bebo. Ŝi ĉesis trinki 
kaj komencis leki la infanon. Tiu duonfermis siajn okulojn, trankviligita per la 
tuŝo de l’ longa mola lango de sia patrino. 

“Tiu bovineto apartenos al vi, Onklo Pan,” mia patrino diris ridetante. “Kaj 
ŝi nomiĝos Fraŭlino Pan, por pluporti vian nomon.” 

“Dankon, sinjorino,” Onklo Pan diris kun gaja grimaco. “Tio estas plej 
konvena agmaniero.” 

“Ni do iru bruligi incensaĵon al niaj dioj pro la sekura nasko, pro la elstara 
beleco de la aspekto de l’ bebo.” 

“Jes, tion ni devas fari,” Onklo Pan diris. 
Kaj ni eniris nian vestiblon por fari la dankservadon antaŭ la praula altaro. 

 
Post la dankservo mia patrino eligis suspiron de malŝargiĝo. Same Onklo 

Pan. La ido naskiĝis, ĝuste unu tagon antaŭ la Eta Novjaro. Tiu bonŝanca 
koincido ŝajnis aŭguraĵo pri feliĉa jaro venonta. Mia patrino kaj Onklo Pan 
rigardis signifoplene unu la alian dum longa tempo, kaj malgraŭvole ili ridetis 
kontente. Onklo Pan efektive estis la plej ĝoja viro en la mondo. 

“Sed Onklo Pan,” mia patrino diris, “bonvolu diri al mi, kio okazis al vi 
dum tiom da tagoj. Mi terure zorgoplenis pri vi.” 

Tuj la kontento de Onklo Pan cedis lokon al paleco. 
Liaj lipoj nerve tikis, sed li ne povis eligi eĉ unu vorton. Li nur rigardadis 

kvazaŭ stultulo mian patrinon. Poste li pendigis ĝenite la kapon. 
“Vi devas rakonti al mi, kio okazis al vi, Onklo Pan.” mia patrino insistis, 

“ĉar alie mi imagos la plej terurajn aferojn. Ĉu vi renkontis banditon?” 
Onklo Pan levis la kapon. La vizaĝon de mia patrino superombris 

suspektemo kaj maltrankvilo. 
“Ne, sinjorino,” finfine ekparolis Onklo Pan.. “Do kio vin prokrastigis?” 
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“Nu…” Onklo Pan ne povis daŭrigi. Jen ruĝiĝis, jen bluiĝis lia vizaĝo. 
“Nu kio?” persistavoĉe demandis mia patrino. “Ne hezitu diri al mi ĉion, 

Onklo Pan. Ne estas via kulpo, se io misiĝis.” 
“Ja estas mia kulpo, sinjorino,” Onklo Pan diris, levante sian kapon. “Se 

mi agus laŭ via konsilo, tiu okazaĵo ne okazus.” 
“Kiu okazaĵo？” 
“Nu, tio estas longa rakonto.” Onklo Pan profunde suspiris, kiel Laŭ Liŭ 

komencanta rakonti tragedion. “Tio okazis malgraŭ mia volo，absolute malgraŭ 
mia volo.” 

“Kiel mi komprenu tiun absolute?” Mia patrino ne povis ne ekrideti, 
amuziĝante pro lia drama emfazo de l’ adverbo. 

“Kiam mi alvenis la gubernian urbon,” li diris, “mi trovis surprizite, ke la 
urbo estas pli malplena ol la nia. Oni diris al mi, ke multe pli granda armeo da 
venkitoj prirabis ĝin trapasante. Eĉ al la vilaĝoj ili iris. Ili forprenis preskaŭ 
ĉion, eĉ plubovinojn kaj batatojn. Ĉiuj vliaĝanoj en la ĉirkaŭaĵo senhaviĝis. 
Sinjorino, kiel povas esti bazaro en tiaj cirkonstancoj？Do la fadenoj de Onjo 
Krizantemo komencis zorgigi min. Mi ne povis veni hejmen por ilin redoni al ŝi. 
Vi mem vidis tion, sinjorino, ke ŝi estis tiel senhelpa, kiam ŝi donis ilin al mi. 
Do mi paŝis tien-reen laŭ la strato, ne sciante kion fari pri ili. Tiam malhelulo 
strabokula, kiu la tutan tempon sekvis min, subite alparolis min, ‘Oĉjo, mia 
olda, kio zorgigas vin?’ Ĉu ne？La ulo posedis langon tre dolĉan.” 

Onklo Pan paŭzis por tuspurigi sian gorĝon. Poste li daŭrigis： 
“Mi diris, ke min zorgigas la fadenoj de najbarino, virino bela. La ulo 

komencis ekridegi, dirante, ‘Volu gajiĝi, olda Onklo. En la mondo troviĝas 
tiom da agrablulinoj．Ne valoras tro zorgiĝi pri ili. Ni iru al la malnova 
milivinbutiko kaj trinku tason kune.’ Ĉu ne？Li supozis mian zorgon afliktiĝo 
sentimenta.” 

“Sed ĉu vi iris？” mia patrino interrompis. 
“Nu,” Onklo Pan mallevis siajn okulojn kaj ruĝiĝis, “nu, mi ne volis iri, 

sed ial mi ne povis rezisti… Vi komprenas. Do mi akompanis lin ĝis la butiko. 
La ulo mendis du tasojn da vino, kaj du pladojn da arakidoj por akompani la 
trinkaĵon. Li ŝajnis tro afabla por esti amiko. Mi diris al mi sekrete, ‘Onklo Pan, 
zorgu pri via mono!’ Do mi ŝovis miajn fingrojn en la zonon por kontroli, ĉu la 
mono estas en ordo. Ĝi estis sekura. Poste mi fintrinkis. Post tio mi volis foriri. 
Sed la ulo haltigis min, dirante: ‘Volu permesi. ke mi regalu per alia trinkaĵo！
Ĉiuj homoj interne de la Kvar Maroj* estas fratoj, olda Onklo.’ Ĉu ne？Tiel 
dolĉis lia lango!” 
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Denove li paŭzis por tuspurigi sian gorĝon. 
 “Do mi trinkis alian tason da vino. Tio estis taso multe pli granda. Ĝi estis 

mirinda varo, cetere. Ju pli mi trinkis, des pli ĝi plaĉis al mi. Do mi diris al li, 
‘Ĉar vi tiel afable donis al mi tason da, vi devas permesi, ke mi reciproku.’ Ĉu 
ne？Mi volis ĝentilumi, sed li efektive akceptis ĝin. Do trian tason mi 
havis．Tiam subite mi iel sentis kapturniĝon. Ŝajnis, ke mi flugas en la nubojn, 
ke kreskis al mi du flugilegoj，ke ilin mi povas funkcligi facile kaj feliĉe kiel 
birdo. Tio estis sento tre agrabla, sinjorino. Tiel feliĉa mi estis, kvazaŭ mi ĝuus 
belan sonĝon. Sciu, mi jam de jaroj ne havis belan sonĝon. Plaĉis al mi la 
sonĝeca sento. Kaj alian tason mi havis. Poste mi sentis mian kolon mola kiel 
lano, tiel ke ĝi ne povis rektiĝi. Samtempe mian kapon mi sentis peza kiel ŝtipo. 
Do mi fermis miajn okulojn kaj profunde ekdormis. 

“Kiam mi vekiĝis, mi oscedis, tre larĝe oscedis kun dismetitaj brakoj．Mi 
sentis min iom malvarmeta. Por diri malkaŝe, sinjorino, mi sentis ion malbonan 
de miaj vestaĵoj．Kiam mi esploris, mi trovis, ke mia zono estas for. Kaj kiam 
mi rigardis la tablon, for estis ankaŭ la fadenpakaĵo de Onjo Krizantemo．Kaj 
ankaŭ tiu malhelulo estis malaperinta. Mi ekkonstatis, ke li ŝtelis la fadenaron 
kaj mian zonon, kiu enhavis la monon por la butikumado. Li foriris eĉ ne 
paginte la trinkaĵojn, ĉar la servisto postulis de mi monon.” 

“Ĉu vi ne protestis al li, ke li devas respondeci pri la ŝtelo, pro tio ke ĝi 
okazis en lia butiko?” mia patrino demandis, palvizaĝa. 

“Kompreneble mi tion faris. Sinjorino, tiel stultamine estas. Sed…” 
Onklo Pan subite silentiĝis. 

“Sed kio?” 
La lipoj de Onklo Pan komencis tremi. Maltrankvile li mallevis sian 

kapon. Fine li sukcesis aldoni： 
“Sed la butikisto diris, ke li supozis la malhelulon mia amiko, kaj ke li ne 

postulis antaŭpagon ĉar li supozis min ĝentlemano. Li diris, ke ĉiujn siajn 
klientojn li traktas kiel ĝentlemanojn. Li diris, ke mi devis scii, ke ĉie troviĝas 
ŝtelistoj kaj poŝrabistoj depost la prirabadod e la urbo, ĉar ĉiu estas senhava. 
Sciu, li estis lertulo. Li sciis, kiel paroli. Kun li mi ne povis argumenti. Do mi 
donis al li mian subjakon kontraŭ la trinkaĵoj.” 

“Sed kiel vi povis distriĝi, Onklo Pan?” mia patrino diris kolere. 
______________________ 
* Kvar Maroj：En la antikveco oni opiniis ke Ĉinio estis ĉirkaŭata de la Orienta, 
Suda, Okcidenta kaj Norda Maroj，tial oni ofte per “Kvar Maroj” aludas la tutan 
landon kaj nun ankaŭ la tutan mondon. 
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 “Morgaŭ estos la Eta Novjaro. Nia Kuireja Dio iros la ĉielon por raporti 
al la Ĉiela Imperiestro pri sia deĵoro．Ĝis nun eĉ ne unu donacon ni havas por li. 
Kion do ni faru？Kaj estas tiel malfrue…” 

Ĝuste tiam interrompis mian patrinon voĉo de ekstere. “Onklo Pan！Mi 
aŭdis, ke vi revenis, kaj ke via bovino naskis belan idon. Gratulon!” Tio estis 
Onjo Krizantemo, kiu jam enpaŝis kun larĝa rideto, tiel larĝa, ke sulketiĝis la 
fajna haŭto ĉirkaŭ ŝia nazeto, deskuante la pudron kaj tiel rivelante la lentugojn. 

Tuj mia patrino aperigis rideton por bonvenigi ŝin. Sed Onklo Pan 
ankoraŭ plu tenis la kapon mallevita, kaj lia tuta korpo komencis tremi pro timo. 
Onjo Krizantemo rigardis lin trankvile, kaj ŝi suspektemiĝis pro lia silentado. 
Post momento ŝi demandis: “Onklo Pan, ĉu vi vendis la fadenaron por mi?” 

Onklo Pan suprenrigardis senvorte. La rideton de Onjo Krizantemo 
anstataŭiĝis paŭtado．Ŝiajn brilajn okulojn ekvualis larmoj，kio igis ilin pli 
radiaj, sed tristaj．Ŝi iĝis lastatempe tre sentema pri sia malfeliĉa situacio 
rezulte de la ĝenerala stagno en la urbeto. 

Restinte kelkan tempon senvorta, kaj kaŝe rigardinte Onjon Krizantemo 
profundiĝintan en pensado, Onklo Pan iĝis nervoza kaj movetiĝema. Liaj lipoj 
tremis nerve kiel du ladfolioj en vento. Li volis diri ion, sed mankis la necesa 
kuraĝo. 

“Onjo Krizantemo,” mia patrino diris, provante klarigi la situacion por 
Onklo Pan, “io neatendita ja…” 

“Ne!” Onklo Pan subite eligis, interrompante la vortojn de mia patrino. 
“Ne！Nenio neatendita ja okazis al mi, Onjo Krizantemo. Vian fadenaron mi 
vendis, kaj eĉ kontraŭ bona prezo！Atendu momenton. Mi iras alporti la 
monon.” 

Kaj Onklo Pan kuregis al sia ĉambro. Post momento li rekuris kun 
pakaĵeto en la mano．Ĝi estis io ĉifonvolvita. Li atente malpakis ĝin, tavolon 
post tavolo, ĝis fine vidiĝis kelkaj monbiletoj apud kelkaj arĝentaj moneroj. 
“Jen la mono,” Onklo Pan diris al Onjo Krizantemo. “Nur kontraŭ tio mi 
sukcesis vendi vian fadenaron.” Kaj li ĝin transdonis al ŝi. 

Sur la trista vizaĝo de Onjo Krizantemo aŭroris rideto. Ŝi akceptis la 
monon, kaj por montri, ke ŝi lin tute fidas, ne kalkulis la sumon. “Mi tre dankas, 
OnkloPan,” ŝi diris kaj samtempe kapsalutis mian patrinon. “Vi ambaŭ multe 
helpis min. Mi devas foriri．Mi ankoraŭ nenion pretigis por nia Hejma Dio．Ni 
ĉiuj rapidegas rilate ĉi Novjaron, ĉu ne?” Kaj ŝi foriris per paŝoj viglaj kaj 
malpezaj, kvazaŭ ŝi dancus. 

“Ĉu via propra mono?” mia patrino demandis Onklon Pan post la foriro 
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de Onjo Krizantemo. 
“Jes, sinjorino,” Onklo Pan respondis deprimite. “Tion mi ŝparis de kiam 

gravediĝis nia bovino. Mi intencis aĉeti por la bovininfano arĝentan sonorilon.” 
“Ho, kompatinda Onklo Pan！” ekkriis mia patrino. “Do mi aĉetos por vi 

arĝentan sonorilon kiel novjaran donacon. Ne plu ĝenu vin pri la poŝrabado, 
Onklo Pan. Ni forgesu pri tio!” 

“Vi estas tiel bonkora al mi, sinjorino,” Onklo Pan diris, preskaŭ 
ekplorsingultante. “Vi ĉiam estis bonkora al mi. Mi estas viro stulta, sinjorino, 
senespere stulta.” 

Kaj komencis tremegi liaj kruroj．Ŝajnis, ke li volas surgenuiĝi．Sed iel li 
sin turnis kaj kuregis al sia ĉambro, kvazaŭ li estus mem ŝtelisto. Li sin ĵetis sur 
la liton, kovrante sian kapon per ambaŭ manoj, dum lia brusto anhele 
levigis-mallevigis. 

 
Vespere de la Eta Novjaro, nenion ni havis por oferi al nia Dio Kuireja 

kaj Hejma, kiu estis forironta en la ĉielon por mallonga ripozo．Tre malfeliĉis 
mia patrino, ĉar ŝi ĉiam esperis, ke la dio favore raportos pri niaj hejmanoj al la 
Ĉiela Imperiestro, tiel ke tiu povu per sia beno sukcesigi la laboron de mia 
patro．Sed ŝi jam ne tute certis, kiamaniere nun priparolos nin la dio．Eble li 
diros al la Ĉiela Imperiestro, ke nia kuirejo ne estas sufiĉe pura, ke ni en la 
domo uzadas tro multe da filingvaĵo, ke ni ne lavas nin regule, ke ni ne sufiĉe 
afablis al niaj najbaroj, kaj multajn aliajn malbonaĵojn. Raporto malfavora eble 
elvokus de la Ĉiela Imperiestro punon en la formo de malsano aŭ malhelpo. 

“Ni devas peti pardonon kaj komprenemon de nia Dio Kuireja,” mia 
patrino murmuris al si, kun kapo penda. Sed post momenta pensemo ŝi levis la 
kapon kaj aldonis, “Prefere li ne faru entute raporton. Ni esperu, ke ĉifoje li 
pigros.” 

Poste ŝi refariĝis pensema, rigardante la teron, fingrumante siajn harojn. 
Subite ŝi aldonis, “Ho ne, nia Hejma Dio estas dio energia!” Kaj ŝi fingrovokis 
al Alan, kiu venis el la kuirejo, kaj demandis sin flustravoĉe： 

“Alan, ĉu restas al ni ankoraŭ iom da hordesukeraĵo?” 
“Jes, panjo,” Alan respondis, “ankoraŭ abunde. Sed ĝi fandiĝe melasiĝis 

kaj estas tre gluiĝema.” 
“Bone!” mia patrino diris kaj, eĉ pli mallaŭtigante la voĉon, aldonis, 

“Bonvolu alporti ĝin．Mi volas oferi ĝin al nia Dio Kuireja antaŭ ol li iros en la 
ĉielon.” 

Alan elprenis ĝin el ŝranko．Mia patrino metis ĝin sur verdan teleron 
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brilantan pro l’ antikva glazuro, kaj metis ĝin sur la altaron en la kuirejo. 
Trifoje kliniĝinte, ŝi restis surgenue kaj kurbiĝinte ĝis tere ekpreĝis： 

 
Ho, plej honorinda Dio Kuireja kaj Hejma, ni estas tre 

dankemaj al vi pro via servado al ni dum la pasinta jaro, kiam vi 
gardis nin kontraŭ pestoj kaj katastrofoj, kontraŭ krimoj kaj pekoj. 
Ni ĝojas konstati, ke finfine vi povas libertempi en la ĉielo kaj ĝui 
la nektaran manĝaĵon kaj la societon de sanktuloj. Sed ni 
bedaŭras, ho nia dio plej honorinda, ke ni ne povas proponi al vi, 
pro la neantaŭvideblaj cirkonstancoj en kiuj ni troviĝas, ĉion 
necesan por via vojaĝo. Ni povas al vi donaci nur iom da 
hordesukeraĵo, kiun, mi estas certa, vi akceptos senrankore, ĉar 
al ni vi estis tiel bonkora. Ho, nia plej honorinda dio, akceptu 
niajn bondezirojn, kaj ni deziras al vi Feliĉan Novjaron. 

 
Post la preĝo mia patrino restis kliniĝanta antaŭ la altaro dum minimume 

kvaronhoro．Poste ni forlasis la kuirejon kaj sidis kviete en la familia ĉambro, 
atendantegis la dio estus manĝinta nian oferajon — la fandiĝintan 
hordesukeraĵon. Noktomeze ni supozis, ke la dio certe jam supreniris en la 
ĉielon. Ni oscedis. Ni pensis pri enlitiĝo. Sed antaŭ ol ni diris unu al alia bonan 
nokton, mia patrino komentis bedaŭreme: “Mi esperas, ke nia dio ne malkovros 
la trompon. Tiel gluiĝema estas la hordesukeraĵo, ke liaj lipoj kaj dentoj 
kungluiĝos kaj li ne povos entute fari raporton. Tamen, tio ĉi estas nur rimedo 
esceptokaza. Alian fojon ni ne devus similaĵon fari al tia Maljunulo.” Kaj ŝi 
ellasis longe-daŭran suspiron. 

Kun ĝenataj konsciencoj ni enlitiĝis, esperante ke ĉio elfariĝos kiel eble 
plej bone. 
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VI 
Unu vesperon, al la fino de la dua jarmonato proksiman, dum ni babilis 

apudfajruje, ni aŭdis eksplodon de bojado. Verŝajne la gardhundoj ion atakis. 
Vibris iliaj jelpoj en la aero kvazaŭ lamentado de iu trompita fantomo．Onklo 
Pan, kiu suĉis sian longan pipon, maltrankviliĝis．Li ĉesis suĉi kaj tre atente 
aŭskultis la bruadon. Ĝi daŭris minimume kvaronhoron. Iom post iom ĝi fariĝis 
plorplendado kaj poste malkreskis alploretoj． 

“Ŝajnas al mi, ke mi aŭdas paŝojn ekstere,” li diris, stariĝante. 
“Bovinŝtelado estis lastatempe sufiĉe ofta. Mi devas kontroli la nian.” 

Nia bovinejo havis apartan enirejon, kvankam ĝi apudis la dormoĉambron 
de Onklo Pan. De kiam lia poŝo estis prirabita en la gubernia urbo, Onklo Pan 
estiĝis tre konscia pri ŝtelistoj kaj la tutan tempon nervozis pri domrabado．Li 
elfrapis la tabakcindron el sia longa pipo, poste iris piedpinte ĝis la pordo. 
Kviete levinte la klinkon, li eliris, lasante iom malfermita la pordon. Momente 
ĉio estis kvieta, ĉar la plimultaj hundoj aliris lin kaj snufadis liajn piedojn. Li 
staris sub la tegmentrando, ĉirkaŭrigardante silente. Post kelkaj minutoj li tusis. 
Ankoraŭ neniu speciala sono aŭdiĝis. Kaj li marŝis ĝis la rando de l’ vilaĝo, 
sekvate de Lajbaŭ, por konstati, ĉu inter la arboj estas io. 

Kiam li malaperis en la mallumon, leviĝis nova ondado da bojoj．Ni 
aŭdis Onklon Pan voki: “Kiu estas?” Sed nenia respondo aŭdiĝis. Nin subite 
ekkaptis fridsento, kiu hirtigis al ni la harojn. 

Premite ni silentadis, time atendante aŭdi eventualajn okazaĵojn ekstere. 
Ekblovo da vento malfermegis la pordon kaj estingis la lampon. Ni ektremis, ne 
pro la glacieca trablovo, sed pro la subita fantomeca mallumo, kiu nin volvis. 
Ni povis vidi la nokton, tiel profundan kiel la maro. Mankis luno, mankis 
steloj．En la ĉambro aŭdeblis nur nia spirado, kiun ni klare perceptis. Ŝajnis al 
ni, ke ni aŭdas eĉ nian pulsbatadon. En la primitiva silento la pordo grincis. Iu 
estis ĝin fermanta. Poste paŝoj：unu peza kaj l’ alia malpeza. Kaj iu fajrigis 
alumeton. Stranga flamo tremis en la mallumo, kaj poste ekestis lumo．Tio estis 
Onklo Pan, kiu havigis al ni lumon．Malantaŭ li staris fremda junulo. 

Fajriginte la lampon, Onklo Pan sin turnis, rigardis timemokule mian 
patrinon, kaj diris pardonpeteme, “Sinjorino, mi kondukis hejmen ĉi tiun junan 
sinjoron.” Li indikis la fremdulon. “Li tremadis en la arbaro. Li malsategis. Li 
diris, ke nenion li havis por manĝi dum du tagoj, li vojaĝis multain liojn, li 
estas laca kaj elĉerpita. Li diris, ke li estas amiko de Mintun kaj via pliaĝa filo, 
do mi akceptis lin. Li ne aspektas ŝtelisto. Ĉu vi estas ŝtelisto?” Li sin turnis al 
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la fremdulo kaj alparolis lin. 
Ne respondis la junulo, sed li skuis la kapon. 
Onklo Pan restis senmova sed palpebrumis liaj okuloj nervoze al mia 

patrino. Ŝi montris nek surpriziĝon nek timon, sed studis la fremdulon kviete, 
rigardante lin de kapo ĝis piedoj．La vizitanto estis sufiĉe juna. Eble li estis 
apenaŭ dudekdujara. Lia vizaĝo ankoraŭ aspektis iom infanece, kun rozetaj 
vangoj kaj mentono, kaj lia hararo estis longa, evidente netondita jam de 
semajnoj. Ŝajnis, ke li ankaŭ ne raziĝis. Tamen ne vidiĝis multe da barbaĵo：
elstaris nur kelkaj maldensaj haretoj．Lia longa kolo, kun pomo elstaranta, kiu 
estis tre pintforma kaj sur kiu la haŭto estis terure maldika, donis impreson, ke 
li vere malsatadis. Li pendigis sian kapon la tutan tempon, iom sinĝene. 

“Juna gasto, bonvolu sidiĝi,” finfine diris mia patrino per milda voĉo. 
Onklo Pan elkomaiĝis kaj almovis seĝon por la fremdulo. “Sidiĝu, 

junulo,” li diris, montrante per larĝa rideto sian gingivon, kie mankis la antaŭaj 
dentoj. “Sinjorino estas bonkora. Kiam ŝi diras ion, ŝi parolas sincere. Sidiĝu, 
junulo.” Li malsuprentire sidigis la fremdulon. Li estis kontenta, ĉar mia 
patrino ne riproĉis lin pro tio, ke li enkondukis la nekonaton meze de la nokto. 

“Juna gasto,” mia patrino ripetis, kiam la fremdulo sidiĝis sur la fotelo 
kun mano apoganta la mentonon kaj kubuto sur la brakapogilo, “diru al mi vian 
honorindan nomon kaj la honorindan lokon, kie vi naskiĝis. Vi ne aspektas kiel 
najbara vilaĝano, tion mi povas vidi.” 

La junulo levis sian kapon kaj restigis sian manon sur la apogilo de l’ 
seĝo. Li ekrigardis suspekteme mian patrinon. Li pripensis ion kaj ankaŭ glutis 
salivon, ĉar moviĝadis supren-malsupren lia gorgpomo. Poste li diris, 
“Sinjorino, nomon mi ne havas．Mi forgesis, kie mi naskiĝis. Sed ĉu vi povas 
doni al mi ion por manĝi kaj trinki？Mi treege malsatas kaj soifas.” 

“Certe ni povas, kaj cetere kun plezuro,” mia patrino diris, kaj, sin 
turnante al Alan, kiu stulte gapadis la fremdulon, ŝi aldonis, “Alan, restas 
ankoraŭ iom da nudeloj, ĉu ne？Varmigu ilin kaj faru kruĉon da teo！Rapide！
Nia gasto bezonas manĝaĵon.” 

Kaj Alan iris en la kuirejon. 
Denove la fremdulo mallevis sian kapon, kun la mentono apogita per la 

dekstra manplato, kaj fermis siajn okulojn. Li ne deziris paroli．Dissterniĝis lia 
longa rekta hararo sur lia frunto，kiu estis larĝa kaj glata; kaj la basko de lia 
longa robo faldiĝis unuflanken,vidigante aliflanke liajn pantalonon kaj piedojn. 
Lia pantalono estis longa kaj strikta, malsimila al tiu speco de malstrikta, loza 
krurvestaĵo, kiun ni en la vilaĝo portis. Tio supozeble estis parto de ia 
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uniformo，ĉar li tre aspektis studente. Li portis paron da sandaloj pajlaj. El liaj 
kadukaj ŝtrumpetoj puŝiĝis liaj piedfingroj． 

“Povra knabo, estas neeble, ke li estu ŝtelisto aŭ bandito,” diris mia 
patrino flustre al Onklo Pan. “Por tio li estas juna kaj tro milda. Li bezonas 
ankoraŭ patrinan vartadon!” 

Ŝajnis, ke la fremdulo jam ekdormis, ĉar li tute ne moviĝis. Li eĉ ne levis 
sian kapon por rigardi, kiam mia patrino faris tiun komenton. Li estis malfalse 
lacega. 

Alan elvenis el la kuirejo, tenante ambaŭmane grandan bovlon da boligitaj 
nudeloj．Ŝi surtabligis ĝin kaj poste reiris por alporti teon. Onklo Pan malpeze 
skuis la ŝultron de l’ fremdulo. La junulo ektremis, levigis kaj direktiĝis al la 
pordo kvazaŭ rapidante eskapi, ankoraŭ frotante perfingre siajn okulojn 
dormemajn. Sed haltigis lin Onklo Pan, dirante: “Kien vi rapidas？Ĉu vi serĉas 
necesejon？Via manĝaĵo estas preta.” 

La fremdulo momente rerigardis al Onklo Pan, kiu aspektis kiel ĉiam 
sincera kaj simpla, kaj diris rapide, “Mi bedaŭras！Mi bedaŭras！Mi ĵus spertis 
timigan sonĝon.” Poste lia rigardo trafis la tablon. Disvaporis la nudeloj, kaj 
vaporo vualis la feblan lumon de la olelampo. “Dankon pro la manĝaĵo, amiko. 
Vi estas vera kamarado！” li diris. Kaj li sidiĝis sur benko apud la tablo. La 
timego ombrinta lian junecan vizaĝon jam malaperis. Li volvis la 
manĝbastonetojn per la nudeloj kaj，direktinte supren la vizaĝon kun vaste 
malfermita buŝo, lasis gliti la manĝaĵon sur lian langon. Poste li sorbetis la 
supon kun sono gargara. Post tio li elblovis kontentan suspiron. “Bona 
manĝaĵo！” li diris. “Tio varmigas min.” Vere, sur lia frunto komencis aperi 
kelkaj ŝviteroj． 

“Eble taso da vino helpos forigi vian lacecon,” Onklo Pan diris. Kaj ne 
atendinte respondon, li alportis al li tason da hordea vino．Por varmigi la fridan 
etoson li tenis la vinon antaŭ la lampa lumo; kaj la lumo tuj malsupreniris sur la 
tason. Sur la supraĵo de l’ likvoro komencis danci tremanta verda flamo. “Ĉu vi 
vidas？Tio estas bona olda vino,” Onklo Pan diris, forblovis la flamon, kaj 
transdonis la tason al la fremdulo. 

La junulo forte sorbis el la taso, produktante sekan brueton. “Bona varo！
Vi ja estas mia kamarado, vi tiel trafe komprenemas！” Li estiĝis parolema kaj 
vigla. 

“Diru al mi，juna gasto, vian honorindan nomon kaj la honorindan lokon 
de via naskiĝo,” mia patrino ripetis la malnovan demandon, sed per tono pli 
amikeca kaj familieca: “Vidu, mi tre interesiĝas pri vi.” 



 75 

“Dankon, sinjorino,” la fremdulo diris. “Vi traktas min vere tre afable. 
Sed mi havas nomon tre malgravan, kiu al multaj homoj tre malplaĉas. Do 
bonvolu ne ĝeni vin pri ĝi. Rilate mian naskiĝlokon, ĝi ne tre malproksimas. Ĝi 
troviĝas en la najbara provinco.” 

“Kiom ekscite！” mia patrino ekkriis. “Ĉu tio estas la distrikto，kie 
naskiĝis la unua kiel-li-nomiĝas — Prezidanto aŭ Imperiestro — de nia 
Respublika Dinastio?” 

“Prezidanto,” ĝustigis la fremdulo. “Lia vilaĝo ne tre malproksimas de la 
mia.” 

“Vidu！Vi do estas persono eksterordinara！” Oklo Pan enŝovis komenton 
kaj verŝis al li alian tason da vino por montri sian admiron pri li. 

“Ĉu vi estas lia parenco?” mia patrino demandis． 
“Verŝajne ne. Sed mia avo frekventis kun lia patrola saman vilaĝan 

lernejon, oni diras.” 
“Do vi estas gravulo, juna gasto,” diris mia patrino, kun okuloj mire kaj 

admire malfermegitaj. “Vi havas tiel bonajn kontaktojn.” 
“Ne, mi estas nur filo de simpla terkulturisto, kiel tiu kamarado.” Li 

indikis Onklon Pan, kiun komplete mirigis la rakonto. “Estas vere, ke mia patro 
estis klasika doktulo, sed ĉar la Imperian Ekzamenon oni nuligis en la 
Respubliko, li sin turnis al terkulturado. Nun mia pliaĝa frato regule laboras 
kiel terkulturisto. Mi kutimis helpi lin pri la rizplantado kaj kolektado de 
postlasitaj greneroj ĝis mi estis dekkvinjara. Tiam mia onklo, kiu estis komizo 
en fremda fabriko en la Urbego malsupre de la rivero, kondukis min ĝis la 
provinca ĉefurbo kaj tie enskribis min en moderna lernejo.” 

“Do studento vi ja estas?” 
“Mi estis, jes.” 
“Certe estas tre multekoste, esti studento en tia urbego, kia nia gubernia 

urbo. Tio troviĝas aliflanke de “La Urbego” transrivere, ĉu ne？Ankaŭ tie la 
vivo certe estas multekosta. Kompreneble, post nuligo de l’ Imperia Ekzameno 
oni devas diplomiĝi en modernaj lernejoj por fariĝi registara oficisto. Ĉu vi 
fariĝos gubernatoro aŭ ano de la provinca registaro?” 

“Ne, nek unu nek l’ alia. Mi scias, ke mia familio ŝparis sian monon por 
sendi min al la lernejo, esperante ke iam mi estos mandareno. Sed mi jam ne 
deziras esti tia.” 

“Tio vere sonas tre strange,” Onklo Pan diris. “Estas agrable, esti eĉ 
vilaĝestro.” 

“Tute ne. Vidu, mi trovis poste, ke ili deziris ke mi fariĝu mandareno por 
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liberigi ilin de l’ malriĉeco kaj tagnokta laborado sur la trokultivita tero. Ili 
atendis, ke mi alrastos de la homoj tiom da mono kiom povas aliaj mandarenoj, 
tiel ke ni povu aĉeti pli da tero kaj fariĝi bienuloj, por ĉiam liberigitaj de timo 
kaj malhavo.” 

“Tio estas agado plej natura,” komentis mia patrino. “Mi volus mem trovi 
rimedojn por sendi miajn filojn al modernaj lernejoj.” 

“Sed mi ne volas plibonigi la vivkondiĉon de mia propra familio, fariĝante 
mandareno.” 

“Do pro kio vi frekventis la lernejon?”  
“Mi volis lerni inĝenieran metion.” 
“Inĝenieran？Kio estas inĝeniero?” Onklo Pan demandis surprizite kaj 

scivoleme. 
“Inĝeniero estas viro, kies metio estas plani kaj supervidi la konstruadon 

de landvojoj, fervojoj, uzinoj kaj maŝinoj.” 
“Sed tio ja ne estas klerula okupo！” mia patrino komentis mirigite. “Tio 

estas rutinaĵo de manlaboristoj． La okupo de kleruloj estas regi kiel 
gubernatoroj kaj ministroj．La homoj ne frekventas lernejon por sciiĝi pri 
manlaborado．Neniam!” 

“Sed mi tion faris！Kaj tion ankoraŭ faras multaj homoj miaaĝaj,” diris 
fiere la juna fremdulo, kvazaŭ li estus la antaŭulo de nova pensmaniero. “Nia 
lando estas lando malnova, postrestinta. Ni tre malantaŭas aliajn landojn rilate 
al scienco kaj industrio, kaj tial ni estis la celo de alilandai invadoj kaj 
ekspluatadoj. Ni devas fariĝi moderna ŝtato kiel la okcidentaj landoj, sekve ni 
devas havi kapablajn inĝenierojn.” 

“Kion vi volas diri，s-ro Gasto？Mi ne tute komprenas vin.” mia patrino 
estis perpleksita. “Ĉu nia lando estas nebona？Kial imiti la fremdajn 
barbarojn！Ili ne kredas pri la prauloj, pri la Dioj de l’ Hejmo kaj Tero, por ne 
paroli pri la ĝentileco de nia ĉiutaga konduto. Kiel eblas simili la barbarojn！” 

Ŝajnis ridema la fremduloo, sed tro serioza estis lia vizaĝo por allasi 
esprimon facilaniman. Kaj li eĉ ŝajnis svage ekkompati mian patrinon pro ŝia 
nescio, ĉar li diris, “S’rino, vi ne konas la realan situacion. Tro longe vi loĝadis 
en tiu ĉi montara vilaĝo, samkiel miaj gepatroj. La fremduloj neniel estas 
barbaraj．Iliaj ordinaruloj estas tiel taŭgaj kiel iu ajn el ni．Teruraj estas nur iliaj 
armilvendistoj． Tiuj kunlaboras kun niaj militaj lordoj kaj koruptitaj 
mandarenoj por nin elpremegi.” 

Mia patrino estis jam vere konsternita. Onklo Pan komencis grati sian 
kalvaĵon, meditante pri la fidindeco de la komento. Neniam antaŭe ni aŭdis 
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tiaĵojn. Vere, tio sonis fikcie. Kiel povis fremdaj komercistoj ekspluati nin？Ni 
neniam vidis eĉ unu el ili. “Mi pensas, ke vi eraras, s-ro Gasto,” mia patrino 
diris seriozmiene. “Ili estas efektivaj barbaroj, ĉ ar ili ne kredas je niaj dioj. Sed 
tiu estas bienulo Ĉu Min, kiu mizerigas la kamparanojn per ĉiujara pligrandigo 
de l’ tera lupago.” 

“Jes, tiu estas bienulo Ĉu Min,” ripetis Onklo Pan. “Ĉu vi konas bienulon 
Ĉu Min, cetere？Li estas viro kun abomeninda barbego．Sed bonvolu ne ripeti 
al aliaj miajn vortojn, mi vin petas.” 

La fremdulo kapbalancis penseme, dirante, “Jes, certe mi aŭdis pri li. Li 
estas tigro ege senkompata!” 

“Vi pravas!” konsentis Onklo Pan, kuraĝigite de l’ komprenema komento 
de la vizitanto. “Kaj li mordas en la homojn ĝis la ostoj．A1 li plaĉas eĉ tiel 
maljunaj ostoj，kiel tiuj de nia instruisto, Onklo Pejfu!” 

“Onklo Pan!” kriis mia patrino, palpebrumante al Onklo Pan. 
“Ne timu, S’rino,” la fremdulo diris, rigardante la palpebruman avertadon 

de mia patrino al Onklo Pan. “Mi ne denuncos vin al la maljuna tigro, ĉar mi ne 
estas lia ‘kurhundo’．Onklo Pan absolute pravas. Li estas vera proleto, kun 
instinkta malamo al la ekspluata klaso. Sed homoj kiel bienulo Ĉu Min estas 
nur parto de la ludo, nuraj dentradetoj en la tuta maŝino．Ekzistas, kiel mi diris, 
militaj lordoj kaj fremdaj armilvendistoj, kiuj kunlaboradas unu kun alia por 
nian sangon elsuĉi.” 

Dum li paroladis, pli kaj pli agresiĝis lia voĉo, kvazaŭ ĉiuj menciitoj estus 
liaj ĝismortaj malamikoj．Ruĝiĝis lia vizaĝo; elstaris bluaj vejnoj sur liaj 
tempioj, kaj liaj manoj pugniĝis. “Pro tio mi eĉ rezignis pri inĝenieriĝo,” li diris. 
“Fervojojn kaj uzinojn ni ne povas konstruadi dum tiaj homaĉoj tenas la 
potencon kaj la amaso malriĉegas. Ni bezonas novan administradon antaŭ ol 
povi paroli pri ia nacia rekonstruado!” 

Li ekkrlis preskaŭ slogane per sia laŭta voĉo, kio timigis nin ĉiujn. Cetere, 
ni ne komprenis la temon de liaj paroloj. Do mia patrino ŝanĝis la temon per 
demando： 

“S-ro Gasto, vi diris, ke vi konas mian pliaĝan filon. Kiel vi konatiĝis 
kun li？Li ne estis studento．Certe li ne frekventis vian lernejon.” 

“Certe ne,” la fremdulo diris senemocie. “Sed ni estas bonaj amikoj — 
ne, bonaj kamaradoj！Mi scias ĉion pri li．Oni fianĉigis lin al povra knabino, 
kiam li estis eta, ĉu ne？Sed…” Subite li paŭzis, konscia pri la ĉeesto de Alan, 
kiu aŭskultadis lin kun granda intereso．Li rigardis ŝin maltrankvile. Pro lia 
rigardo, Alan malĝoje pendigis sian kapon tre ĝenite. Ankaŭ mia patrino 
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ekrigardis ŝin kun embaraso．Sekvis stranga silentado．La solan sonon faris 
Onklo Pan, kiu nervoze sencindrigis sian longan pipon frape kontraŭ kruro de 
sia tabureto. Fine, Alan stariĝis kaj, preninte desur la tablo la bovlojn kaj 
manĝbastonetojn, ŝi malaperis en la kuirejon. 

“Ĉu ŝi estas la difinita knabino, s’rino?” la fremdulo demandis post la 
malapero de Alan. “Mi tre bedaŭras！Ŝi aspektas vera proleto！Sed, kiel ĉiu 
knabino de la malriĉaj klasoj, ŝi havas vizaĝon tiel senespere damaĝitan de l’ 
malriĉeco…” 

“Ho, bonvolu ne paroli pri tio,” petegis mia patrino al la vizitanto. “Ŝi 
havas sorton malfacilan．Sed volu diri al mi，kiel vi ekkonis tiel intime mian 
filon. Estas tiel interese. Ŝajnas, ke vi scias tre multe pri li!” 

“S’rino, mi ja scias tre multe pri li — pro tio mi ĉivespere haltis en tiu ĉi 
vilaĝo. Li donis al mi la adreson. Mi renkontis lin en vespera kurso, kiun 
starigis lia sindikato, kaj kie mi instruis la historion de l’ Ĉina Socia Evoluo. Mi 
lin vidis preskaŭ ĉiutage. S’rino, jam dekvar jaroj mi dediĉis min tute al 
edukado de la laboranta popolo. Tioman okazon ili ne havas por sin plibonigi, 
kiel mi．Do mi iris la klason ĉiuvespere kaj helpis ilin tiom, kiom mi povis．Via 
filo estis tre inteligenta kaj ankaŭ diligente laboris. Ni kutimis havi privatajn 
diskutojn post la klaso．Li montriĝis malfalsa intelektuln de l’ laborista klaso. 
Lia interpreto pri nia moderna historio, pri la strategio de la revolucio en lando 
malnovmoda kiel la nia, ŝajnas al mi eĉ pli korekta ol tiu de Mintun. 
Kompreneble, la deveno de Mintun estas malsimila, ĉar li estas absoluta 
proleto.” 

Ni ĉiuj rigardis lin gape. Tiel flua estis lia parolo, tamen eĉ unu lian 
vorton ni ne komprenis. Tiel nova por ni estis lia vortprovizo, ke ĝi sonis 
kvazaŭ citado el iu fremdlanda biblio. Sed la nomo de Mintun vekis nian 
intereson. Ni nenion aŭdis pri li jam de jaroj. La homoj eĉ pensis, ke eble li 
estas mortinta. 

Do Onklo Pan demandis, duone dube, duone surprizite, “Ĉu vi vere konas 
Mintun-on?” 

“Kompreneble jes, tre bone,” la fremdnln diri.  
“Ĉu ankaŭ li tre frekventas la vesperan kurson?” mia patrino demandis. 
“Ne. Li jam delonge trapasis tiun stadion. Cetere, tio ne necesas al li．Li 

estis la nukleo de la movado.” 
“Kion vi volas diri？Nukleo？Kio estas nukleo?” Onklo Pan estis 

konfuzita. 
“Ho, mi petas pardonon！” la eksstudento diris, kun ektremo de nervozo 
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en sia okulo. “Tiajn aferojn mi ne devus sciigi al vi. Sed vi estas denaska 
kamarado, Onklo Pan, mi opinias. Mi fidas, ke vi al neniu ripetos miajn vortojn. 
Mi sciigas al vi ĉion, ĉar mi ne povas rezisti la tenton de l’senkaŝeco kaj 
honesto de tia proleto kia vi. Ĉiuokaze, en Ĉinio li ne plu estas．Li iris 
ekster-landen.” 

“Kion signifas tio?” mia patrino, kiun absorbis la neatendita, rivela 
interparolo, subite eksaltetis. “Ĉu lin forkaptis fremdaj diabloj kaj kontrabandis 
al ilia lando en terpomsakoj kiel kulio por konstrui fervojojn kaj uzinojn？
Povra Mintun！Li devis ne forlasi la vilaĝon. Neniu oro sur la tero estas facile 
trovebla.” 

“Ne, s’rino!” korektis haste la fremdulo. “Nenia kontrabandado. Ĉinojn ili 
ne deziras. La loko, al kiu Mintun iris estas la patrujo de l’ laborantaj amasoj de 
la mondo．Li nun faras esploradon tie.” 

“Kio？Ĉu li fariĝis klerulo?” 
“Jes, li estas klerulo, erudiciulo de l’ malriĉaj homoj.”  
“Kion vi volas diri?” Onklo Pan demandis surprizite. “Mi vin ne 

komprenas, s-ro Gasto. Kiel malriĉaj homoj povas esti kleruloj？Mankas al ili 
tempo, mono．Ili devas labori la tutan tagon.” 

“Sed malriĉaj homoj povas jam kleriĝi, per helpo de l’ patrujo de la 
malriĉaj homoj,” la fremdulo klarigis. “Kaj nur malriĉuloj fariĝas bonaj 
kleruloj．Mi scias, ke Mintun travivis terurajn spertojn：sian enspezon li 
perlaboris en ‘La Urbego’，unue kiel rikŝisto, poste kiel vendisto de ĵurnaloj，
kaj fine kiel fervojisto．Sed dank’ al tiuj penoj li finfine iĝis klaskonscia kaj 
fariĝis elstara proleta batalanto. Tiel li elektiĝis de sia sindikato kiel kandidato 
por la superaj studoj de proletaj teorioj en la ĉefurbo de l’ patrujo de la malriĉaj 
homoj.” 

Kiel la buŝo, tiel ankaŭ la okuloj de Onklo Pan malfermiĝis pli kaj pli 
larĝe, stimulite de la nekredebla rakonto de l’ fremdulo. Kiam la junulo 
finparolis, Onklo Pan subite eligis: “Kion cetere vi volas diri per patrujo, s-ro 
Gasto？Pri tia loko mi neniam aŭdis．Ĉu ĝi estas malproksimega provinco de 
nia Respublika Dinastio, aŭ granda vilaĝo？La patrujo de Mintun devus esti tiu 
ĉi vilaĝo, kie li naskiĝis kaj edziĝis.” 

La lipoj de l’ vizitanto preskaŭ eksplodis en ridon, sed li bridis sin. 
Kviete li klarigis: “La patrujo de l’ malriĉaj homoj estas granda lando, multe pli 
granda ol eĉ Usono. Ĝi estas nia granda najbaro, havante kun ni longan 
komunan landlimon. Tie la malriĉuloj konstruis novan dinastion, la Dinastion 
Proletaran, kiu laboras por la bono de l’ mizeruloj．Ili starigis universitaton por 
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la laboristoj de nia lando. Ĝi nomiĝas Universitato Sun Jat-sen, honore al la 
fondinto de nia Respubliko.” 

“Do tiel,” diris mia patrino enpensiĝante. “Ni vilaĝanoj neniam eĉ sonĝis, 
ke en la ekstera mondo okazas tiaj strangaj aferoj. Sed diru al mi, kiom longe li 
devos resti tie.” 

“Probable li tre baldaŭ revenos. Ne eblas, ke li tro longe restadu tie. 
Tiom estas farenda de ni.” 

“Kiel ekscite！” Onklo Pan abruptis entuziasme. “Li revenos do al la 
vilaĝo kiel tute alia homo. Mi devas sciigi al Onjo Krizantemo！Kompatinda, ŝi 
revis pri li kiel eminentulo, kaj jen realiĝis ŝia revo. Mi devas informi ŝin!” 

Kaj li stariĝis, frape sencindrigis sian pipon, kaj ekiris al la pordo, 
murmurante al si, “Espereble ŝi ne koleros pro mi ĉar mi entrudiĝas tiel 
malfruvespere. Tiel bonan novaĵon!” 

“Kiu estas Onjo Krizantemo?” la fremdulo demandis, kaj ankaŭ li stariĝis. 
“Ŝi estas la edzino de Mintun.” mia patrino respondis. “Ŝi atendadis lin 

dum jaroj. Kompatinda, ŝi preskaŭ malŝparis sian junecon en atendado.” 
“Ne!” la fremdulo kriis al Onklo Pan, kiu jam levis la klinkon de l’ pordo. 

“Vi devas ne informi ŝin. Mi fidas, ke vi estas vera amiko. Vi devas ne 
disvastigi la novaĵon pri niaj kamaradoj, ĉar niaj malamikoj kaŝiĝas ĉie en la 
distrikto, serĉante la eblecon detrui nian movadon.” 

Onklo Pan fikse rerigardis al la juna vizitanto, perpleksite de la vortoj，
kiujn povis kompreni neniu el ni. “Kion vi diris?” li demandis nekredeme. “Mi 
ne rajtas sciigi pri la novaĵo lian propran edzinon, kiu estis al li fidela?” 

“Edzino aŭ ne edzino，tio min ne koncernas,” la junulo diris, kun rigida 
vizaĝo kaj brovoj kuntiritaj. ‘Sed al neniu vi devas sciigi tion, kion mi diris.” 

“Kial？Mi ne tute komprenas vin, s-ro Gasto.” Onklo Pan larĝe malfermis 
siajn okulojn, stultigite, en la pordo starante. “Ĉu vin ne koncernas via propra 
edzino, kiu vin atendis fidele dum multaj malvarmaj vintraj noktoj?” 

“Ne！tio estas afero nur persona. Mankas al ni tempo kaj energio por nin 
koncerni pri tiaĵo nuntempe. Tasko multe pli urĝa estas plenumenda.” 

“Strange! La modernaj junuloj ! Ili estas stangaj!” Onklo Pan murmuris al 
si, gratante per siaj stumpecaj fingroj sian maljunan kapon. “Ilin mi ne 
komprenas. Efektive ŝanĝiĝis la mondo.” 

“Vi komprenos, se vi mem partoprenos la lukton, olda onklo,” la vizitanto 
diris, per voĉo jam kvieta, “ĉar fundamente vi estas proleto. Sed bonvolu 
komplezi al mi, ne sciigu al iu ajn tion, kion mi diris.” 

Onklo Pan turnis siajn perpleksitajn okulojn al la junulo, ankoraŭ 
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dubema pri tio, kion li diris. “Nu, nu, mi ne diros al ŝi,” li balbutis kun gorĝo 
gargara kvazaŭ ĝin obstrukcus io peza. “Mi ne diros al ŝi.” Kaj li reriglis la 
pordon kaj moviĝis ŝanceletiĝe al la benko, sur kiu li antaŭe sidis, rigardante 
senesprime la olean lampon. 

Por lin malŝarĝi, mia patrino diris, “Onklo Pan, eble ni povos sugestii al 
Onjo Krizantemo iom poste, ke Mintun tre bone prosperas en la ekstera mondo, 
kaj eble revenos al ŝi baldaŭ.” 

“Sed eĉ ne unu vorton pri tio, ke li estis eksterlande！” avertis la fremdulo, 
“ĉar la reakciuloj…” Subite li mutiĝis, saltis desur la seĝo, kaj levis sian 
dekstran manon por direkti sian orelon al subita eksplodego de bojado ekstere. 

La renovigita jelpado vekis nian suspektemon. Ĝenerale je tiu horo, kiam 
niaj vilaĝanoj ĉiuj jam ekdormis, okazis la ŝteloj．Ni rigardis scivoleme nian 
vizitanton, kiu nun estis tute atenta kaj kies okuloj rigardadis serĉeme kaj 
scivoleme kiel du lanternoj．Baldaŭ ni aŭdis paŝojn kaj svagan bruon de voĉoj, 
kiuj sonis feroce kaj minace, kaj la hundoj komencis tirboji kaj eligis de tempo 
altempo dolorkriojn. Oni batis ilin, ŝajne. Tio estis nek ŝtelistoj nek malfruaj 
vaguloj，ĉar tiaj homoj ordinarene aŭdacis bati hundojn. Nia stranga vizitanto 
mallevis sian manon, kaj morte paliĝis. 

“S’rino, ĉu vi povas kaŝi min？Ili venas serĉi min!” Li diris urĝavoĉe. 
Helpu min, s’rino！Rapide!” 

Mian patrinon absolute konsternis la subita ŝanĝiĝo de l’ situacio. Jam 
perdis la vizitanto sian tutan trankvilon kaj aspektis infanece senrimeda kvazaŭ 
orfo. Nekredeble estis, ke li estas tiu sama persono, kiu proponis teoriojn tiel 
profundajn, ke neniu el ni kapablis ilin kompreni. “Helpu min, s’rino!” Li 
urĝigis, per voĉo trema. “Ili min persekutis ĉiuloken lastatempe. Ili volas 
mortigi min!” La fremdulo estis jam nura infano, parolante kvazaŭ en koŝmaro, 
kun lipoj intermite tremantaj．Tiel tremegis liaj kruroj, ke li eble falus 
iumomente sur la plankon. 

En la tuta konfuziĝo, tamen, Onklon Pan emociigis tiu vidaĵo. Li aliris la 
vizitanton, apogis lin per ambaŭmana brakumo, kaj diris, “Ne timu, infano mia. 
Mi subtenas vin!” Dume pliproksimiĝis ekstere la paŝoj, kaj la jelpado de niaj 
hundoj pli kaj pli altiĝis． 

“Trovu por mi kaŝlokon, kamarado！Trovu por mi kaŝlokon, kamarado！
Mi laboras por la malriĉuloj．Via malamiko mi ne estas！” La fremdulo kroĉigis 
al Onklo Pan, kvazaŭ la maljuna terkulturisto estus lia patro. “Mi estas via 
amiko！Vi ne devas min perfidi!” 

“Kion vi diras, infano mia?” diris Onklo Pan konfuzite, rigardante patrece 
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la junulon kaj dume lin pli strikte brakumante. “Mi vin ne komprenas, infano 
mia.” 

“Ne demandu min, onklo！Trovu por mi kaŝlokon!” 
Kaj la paŝoj eksteraj haltis antaŭ la pordo de nia najbaro, kaj ni povis 

aŭdi ripetan kaj furiozan frapadon. Kaj aŭdiĝis kriado: “Volu malfermi la 
pordon！Volu malfermi la pordon！Jen la ĝendarmaro de l’ Gubernia Registaro!” 

“Onklo！” la junulo eligis sufokitan kriĉon. “Jen ili！Jen ili！Ili mortigos 
min！Ili mortigis jam dekojn da junuloj kiel mi！” 

“Venu do, infano mia!” Onklo Pan malkroĉis la tenadon de l’ fremdulo, 
kies vizaĝo grizis; kaj li ekiris al la korto tra la kuirejo. “Venu do！Mi trovos 
por vi kaŝlokon.” 

La junulo sekvis Onklon Pan kaj malaperis en la mallumon. Ni aŭdis 
malfermiĝi la pordon de nia najbaro kaj pelmelon de enirantaj paŝoj kaj poste 
timigan ordonadon kaj kriadon. Mia patrino estingis la lumon kaj diris al Alan 
kaj mi, ke ni iru niajn dormoĉambrojn. Alan tremadis tutkorpe, ne volante iri 
sola, do mia patrino diris, ke mi iru anstataŭe en la ĉambron de Alan por ŝin 
kunestadi. “Ho, kiel terure!” Alan diris al mi, kiam ni eniris ŝian ĉambron. “Ĉu 
vi opinias, ke ili estas banditoj?” 

“Mi ne scias,” mi diris, aldonante por malpliigi ŝian timon, “Sed ne 
necesas, ke vi timu, Alan. Ili vin ne atencus eĉ se ili estus banditoj.” 

“Kial ne?” ŝi replikis, kaj ŝian timon subite anstataŭis scivolo kaj 
malplaĉo. “Ĉu tiel malbeliĝis mia vizaĝo, ke ĝi neniel altirus ilian atenton?” Ŝi 
aludis al siaj variolsignoj: ŝin ĉiam nervozigis tiu sekvo de la malsano. 
Respondi mi ne povis. 

Ni restis kvietaj en la ĉambro．Ni aŭdis la paŝojn de Onklo Pan elirantajn 
el la kuirejo. 

“Kien vi metis lin?” aŭdiĝis la voĉo de mia patrino. “Sub la fojnon en la 
teneja subtegmentejo,” estis la respondo de Onklo Pan. 

“Do li mortsufokiĝos, tiel peza kaj densa estas la fojnamaso.” 
“Ne. Mi metis lin apud la muron proksime al la fenestro．Li povus eĉ 

gvati eksteren. La fojno ĝuste nur kaŝas lin.” 
“Strangega junulo．Li preskaŭ freneziĝe min timigis…” 
Mian patrinon interrompis regula batado sur nian pordon ekstere. “Enlasu 

nin！Temas pri enketado!” La krio estis tondreca, rapidema kaj minaca. Alan 
kovris per ambaŭ manoj siajn orelojn kaj stariĝis kontraŭ la muroj en angulo. 
Mi estingis la lumon kaj premis miajn okulojn al fendeto de la pordo, tiel ke mi 
povu vidi, kio okazas en la sidoĉambro. Mi havis zorgojn pri mia patrino kaj 
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Onklo Pan. 
Onklo Pan malfermis la pordon. Enkuris kvin ĝendarmoj．Ilin armis brilaj 

pistoloi，de kies ingoj pendis ruĝaj kvastoj kvazaŭ floroj. Ĉiu portis en la mano 
ŝtormlanternon, kiu sternis kuriozajn ombrojn sur la planko. Unu el ili 
alproksimiĝis al mia patrino, kiu nun staris tremante apud nia manĝotablo；kaj 
li ŝin demandis： 

“Ĉu vi vidis hodiaŭ vespere junan fuĝulon?” 
“Ne, sinjoro,” mia patrino respondis tremvoĉe. “Mi ne eliris de kiam 

subiris la suno. Mi vidis neniun, eĉ ne almozulon.” 
“Sed tiu ulo malaperis ĉi-direkten — tiel nin informis multaj vidintoj,” la 

viro klarigis. “Estas neeble, ke li plueniris, ĉar estas tiel malhele.” 
“Mi vidis neniun, sinjoro,” mia patrino diris. “Estas tiel malvarme. Ni 

fermis la pordon antaŭ la malheliĝo.” 
“Ĉu vi estas certa?” 
“Certa, sinjoro. Mi vidis neniun.” 
“Tre strange, efektive,” la demandinto murmuris al si, penseme 

pendigante sian kapon. “Li estas vera vulpo, tiu juna bandito. Ni persekutis lin 
dum tri tagoj kaj tamen ne povas kapti lin.” Poste li turnis sin al Onklo Pan kaj 
dum kelkaj sekundoj okultaksadis lin, kaj diris, “Ĉu vi eliris ĉivespere, oldulo?” 

“Jes… ne,” Onklo Pan balbute respondis, dum liaj lipoj ekpulsis 
malgraŭvole. 

“Kion vi volas diri?” demandis suspekteme la demandanto, paŝante pli 
proksimen al li. 

“Mi neniam eliras vespere, ĉar nia rakontisto Laŭ Liŭ nuntempe 
ferias．Sed hodiaŭ nokte, post la vespermanĝo, mi promenis ĝis la angulo de l’ 
dometo kaj elvezikis urinon. Por tio necesis dek minutoj．Mi ne intencis resti 
tiel longe. Sed estas tiel malvarme, ĉu ne?”  

“Ĉu vi tiam ekvidis junan fuĝulon?” 
“Ne, sinjoro. Eĉ ne ombron de homo. Sed nia gardhundo venis al mi．Ĝi 

snufis unue miajn piedojn, kaj poste la vaporantan akvon, kiun mi elvezikis.” 
“Li estas kompleta idioto,” alia ĝendarmo alproksimiĝis al la 

demandanto kaj diris, indikante Onklon Pan: “Ne malŝparu tempon pri li.” 
Poste la demandanto sin turnis denove al mia patrino. “S’rino, volu diri 

al mi honeste, ĉu vi vidis iun fremdulon en la vilaĝo ĉivespere,” li diris. “Li 
estas estro de banditoj．Se ni lasos lin libera, li neniam lasos trankvilaj la 
homojn. Li ankoraŭ ne longe aktivis en la okcidenta distrikto de l’ gubernio, 
sed li jam sufiĉe kaŭzis al ni kapdolorojn. Mi estas certa, ke baldaŭ li estigos 
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perturbojn ĉiloke. Do profitos al vi mem, se vi laŭeble havigos al ni iun 
informon pri li.” 

Mia patrino scivole fiksrigardis la demandanton, klopodante kompreni, 
kion li celas. Momente Regis minaca silento. Subite ŝi prononcis decideme: 
“Sinjoro, mi ne vidis iun ajn banditon. Mi certigas al vi, sinjoro, ke banditon mi 
ne vidis.” 

“Ni estas povraj vilaĝanoj, sinjoro,” aliĝis OnkloPan. “Banditoj ne volus 
viziti nin．Venas de tempo al tempo nur ŝtelistoj，sed ili neniam permesas, ke 
oni vidu ilin.” 

“Do la kanajlo denove eskapis!” diris la demandinto al unu sia kunulo. 
“Al tiu ĉi vilaĝo li ne venis. Li estas vera vulpo!” 

Kaj ili turniĝis kaj deprimite formarŝis el nia domo, lasante malfermita la 
pordon, sen adiaŭo．Onklo Pan kaj mia patrino staris senparole, vakue, 
rigardante al la ekstera mallumo, en kiun malaperis kvazaŭ koŝmaro la 
ĝendarmaro. Trablovo enabruptis, vekante el la revado Onklon Pan. Li 
frapfermis la pordon kaj poste sidiĝis sur benkon kaj ekbruligis sian longan 
pipon. Alan kaj mi venis en la ĉambron; ŝi ankoraŭ tremadis pro timo. Ni 
rigardadis unu alian, kaj ne parolemis．Ankaŭ dormi ni ne emis. Ni nur sidadis, 
rigardante la iompostioman febliĝon de la flamo de l’ olelampo kaj aŭskultante 
la okazan pepadon de musoj sur la tegmentotraboj．Subite ekkokerikis la koko; 
ĝia bleko vibradis kaj treniĝi sen la kvieta aero kiel la fina noto de soprano fine 
de prezentado． 

Onklo Pan stariĝis, frape sencindrigis sian pipon kaj eniris la tenejon. 
Post minuto li revenis kun la stranga vizitanto．La junulo jam aspektis kiel 
birdtimigilo pro la pajleroj, kiuj abunde kroĉiĝis al liaj haroj kaj vestaĵoj．Sed li 
ŝajnis tute feliĉa. Sur siaj lipoj li havis infanecan rideton. Onklo Pan diradis al li 
ripete, kvazaŭ maljuna patro: “Ne timu, juna gasto．Ili foriris, foriris jam 
delonge.” 

“Mi scias, oĉjo; mi aŭdis ĉion. Kaj tra la fenestro mi vidis ilin formarŝi 
laŭ la ŝoseo. Dankon, oĉjo, vi estas denaska proleto.” Poste li turnis sin al mia 
patrino kaj daŭrigis, “S’rino, mi dankas vin. Mi aŭdis, kion vi diris al la 
ĝendarmoj．Vi estas vere bonkora. Vi similas mian propran patrinon. Mi 
memoros vin ĉiam. Nun mi devas foriri.” 

“Ne!” mia patrino diris. “Estas tiel fride kaj mallume. Vi devas manĝi 
ion.” Kaj ŝi ekrigardis al Alan kaj daŭrigis mallaŭte, “Infano mia, bonvolu 
pretigi por la gasto alian tason da teo.” Alan senvorte eniris la kuirejon. 

“Vi estas tre afabla,” la fremdulo diris al mia patrino, sidiĝante. “Mi jam 
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tro ĝenis vin. Mi bedaŭras.” 
“Sed diru al mi,” diris mia patrino maltrankvile, “ĉu vi vere estas 

bandito?”  
“Ĉu mi aspektas bandito?” la junulo replikis. “Ne, certe ne!” 
“Do bandito mi ne estas.”  
“Kio vi estas, do?” 
“Mi diris al vi, S’rino. Mi estis studento, sed estas jam patrioto, ĉar mi 

maturiĝis. Mi volas fari nian Respublikon nova kaj feliĉa lando. Ĝi estas tro 
malnova, tro malnova, kaj tro febla, kompatinde febla…” 

“Kial do oni nomas vin banditestro?” 
“Ĉar mi organizas batalon de l’ malriĉaj kamparanoj kontraŭ la malnova 

reĝimo koruptita kaj ties administrado．La militaj lordoj kaj ties malvenkintaj 
soldatoj，kiuj trapasis la regionon, elpremis ĉiun uncon da oleo el la malriĉuloj, 
kaj bienuloj kaj komercistoj elsuĉis ilian sangon. Mi instruis al ili, kiel deĵeti 
tiujn realajn banditojn kaj mem preni la potencon. Sekve la bienuloj kaj ties 
dogoj volas mortigi min kaj detrui la movadon. Sed estas tro malfrue. Ĝi 
disvastiĝis kvazaŭ fulmo kaj aktivas sub la nazo de la regantoj de l’ gubernia 
urbo．Ili timas la malriĉulojn, kiuj estas tiel multnombraj, S’rino．La malriĉuloj 
ĉiam estas la plimulto.” 

“Tion vi do faras!” mia patrino diris surprizite, kun malsuprenturnitaj 
okuloj．Post momento ŝi relevis la kapon, kaj okulesploris la junulon, kaj 
demandis, “Ĉu iton ankaŭ mia filo kaj Mintun lernis fari?” 

“Nu,” la junulo hezitis. Nervoze li rigardis mian patrinon, kies vizaĝo 
jam esprimis panikemon. “S’rino, mi ne scias. Mi scias nur, ke ili estas tre 
patriotaj.” 

“Patriotaj!” mia patrino murmuris nekredeme al si, mallevante la kapon 
kaj en penson profundiĝante. 

Alan venis el la kuirejo kun pleto da teo kaj kukoj．La vizitanto sidiĝis 
apud la tablo kaj servis al si manĝaĵon kaj trinkaĵon．Tre rapide li manĝis, ĉar la 
koko jam kokerikis la duan fojon. Fininte, li stariĝis, diris, ke li devas iri, kaj 
avertis nin, ke ni al neniu sciigu pri li, ĉar la malamikoj punus eĉ tiujn, kiuj 
kaŝis lin．Onklo Pan forprenis la pajlerojn kroĉiĝintajn al liaj haroj kaj vestaĵoj，
kaj mia patrino pretigis pakaĵeton da kukoj por li se li malsatus. Poste ili ŝteliris 
kviete ĝis la pordo kaj ĝin tre atente malfermis sen bruo．Nia gardhundo Lajbaŭ, 
englitis kaj snufis la fremdulon. Sed Onklo Pan per unu mano fermis ĝian 
buŝon kaj per la alia karesis ĝian dorson, tiel ke ĝi mildiĝis kaj kvietiĝis. La 
fremdulo elglitis tra la pordo kaj malaperis en la aŭroron. 
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“Kia stranga junulo!” Onklo Pan komentis pri la foririnto. “Li sonas kiel 
dua Mintun. Cetere, s’rino, ĉu mi sciigu al Onjo Krizantemo ĉion, kion mi 
aŭdis pri ŝia edzo?” 

“Ne！Eĉ ne unu vorton!” mia patrino diris. “Ni devas komplete forgesi la 
okazintaĵon, ĉar iel ŝi tre malĝojigas min.” Ŝi paŭzis penseme dum momento. 
Poste ŝi daŭrigis monologe, “La mondo jam iĝis tiel stranga. Jes, tio ĉi estas 
mondo stranga.” 

La meĉo de la lampo ekgluglis kvazaŭ eĥante la vortojn de mia patrino, 
kaj ektremis ĝia febla lumo. Elĉerpiĝis la oleo．Sed sane neniu humoris enverŝi 
iom pli, ĉar ĉiujn paralizis la peza ĉirkaŭa atmosfero. Ni rigardis la meĉon dum 
ĝi plendis seke, kaj ĝian lumon dum ĝi formortis kaj la mallumo alproksimiĝis. 
Fine rekomenciĝis la minaca silentado．Kaj en la silento ritme ekfajfis 
kompatinda ronketo defie al la premanta trankvileco．Tio estis nia laboreginta 
Alan, kiu ekdormis pro elĉerpiĝo. 
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VII 
Finfine foriris la mizera vintro, kune kun la du malagrablaj memoraĵoj, 

kiuj dum multaj noktoj hantis la sonĝojn de niaj vilaĝanoj：la lukontrakto, kiun 
oni renovigis novjare kun Ĉu Min, kaj laŭ kiu la lupago plialtiĝis 
senprecedence je dudek pocentoj；kaj la povraj donacoj，kiujn ni oferis al nia 
Dio Kuireja sur la sojlo de lia foriro en la Ĉielon. Jam tre helis la suno, kaj ĝia 
freŝa varmo forpelis ĉiujn niajn antaŭtimojn kaj eĉ alportis al ni novajn 
esperojn. 

Nun venis la sezono de semado. Kaj kiam ajn temis pri semado, ni ne nur 
ekvigliĝis, sed ankaŭ ĝojiĝis nekredeble. Ni elportis la saketojn da semrizo el 
niaj subtegmentejoj, kaj malpakis ilin kaj elverŝis la enhavon sur la sekigajn 
matojn kaj nudigis ilin antaŭ la ridetanta suno. Poste ni repakis la semojn en 
pajlosakojn samgrandajn kiel akvositeloj, kaj ligis ilin al longaj stangoj kaj 
mallevis ilin en la lageton aliflanke de l’ vilaĝa placo. 

Post tri tagoj ni eltiris per la ŝnuretoj la pajlosakojn. Elgutetis akvo, 
kreante flaketojn sur la tero; kaj fiŝetoj kaj salikokoj elsaltis el la pajlo kaj naĝis 
en la flaketoj, kredante, ke ili troviĝas ankoraŭ en la lageto. Kokinoj kaj 
virkokoj alproksimiĝis gvatokule, atendante ĝis la akvon forsuĉis la grundo, kaj 
poste ili bekmanĝis la akvobestetojn unu post unu kvazaŭ grenerojn．Niaj 
vilaĝanoj observis perpleksite kaj amuziĝe la agadon agresan kaj brutalan. 
Kiam la akvo jam fordreniĝis el la pajlosakoj, oni portis ilin ĝis la draŝejo, jam 
varmigita de la suno. Ni malligis la pakaĵojn. La rizo jam aperigis blankajn 
sprosetojn. La vetero jam estis escepte varma laŭ tiu sezono. 

La vizaĝo de ĉiu vilaĝano vidigis rideton. Eĉ Benĉin, nia taoisma pastro, 
ridetis tutkore, kvankam teron li ne kultivis．Sed plej gaja el ĉiuj estis Maŭmaŭ. 
Ĉijare li kultivis pli da tero de Ĉu Min ol iam antaŭe. Li sciis, ke tio estas 
malfacila, ĉar la kondiĉoj estis tre rigoraj，sed mankis alternativo．Pro tio, ke lia 
edzino havas bonan apetiton kaj vastan stomakon, li devas produkti pli da 
manĝaĵo, alie ŝi forlasos lin, kiel ŝi multfoje anoncis publike. Kaj Maŭmaŭ estis 
viro molkora. Tiu paŝo, tre sagaca ŝiaflanke, dispecigus lian koron. Sed nun, kia 
promesplena printempo！Tio povus esti rekorda jaro. Kaj kiom bonŝanca li estis 
ke, dank’ al l’ edzina minaco, li subskribis la kontrakton por pli da tero. 

Kiel ĉiuj terkulturistoj en nia vilaĝo, la plej altkvalitan rizon Maŭmaŭ 
semis atenteme en unu e1 siaj plej bonaj rizkampoj．Same kiel ĉiu alia li 
kantadis semante. Malofte depost sia edziĝo li estis kantinta. Kelkfoje kiam li ja 
kantis, liaj notoj sonis triste. Sed nun li havis tonon gajan. La printempaj 
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ventetoj ŝajnis helpi leviĝadon de la rizsprosoj．Baldaŭ la supraĵo de l’ 
akvokampo netravidebla fariĝis flaveverda, kaj poste de flavaverdo bluiĝis. La 
rizo kreskis alta tri colojn. 

Tio, kion niaj vilaĝanoj esperis antaŭ ĉio, estis pluvo, abunda inundo. 
Kaj unu vesperon, antaŭ la vespermanĝo subite amasiĝis super niaj kapoj nuboj, 
malalte pendantaj sur la vertoj de l’ altaj aceroj kaj kverkoj ĉirkaŭvilaĝaj; kaj 
antaŭ ol ni enlitiĝis, aŭdiĝis en la malproksimo la unua tondromurmuro, kaj 
poste tondrobato, kiun sekvis densa pluvego. Ĝi daŭris du horojn, sed de la 
tegmentorandoj faladis gutetoj ĝis la posta mateno. 

Nun jam ĉiu kampo estis plena je akvo, freŝa akvo el la ĉielo, eĉ la 
terasoj sur la montoflankoj ekbrilis pro la vivdona nektaro. Nenion plu oni 
devis atendi. La rizplantidoj jam maturiĝis kaj devis esti priklataj．Do ĉiuj iris 
sur la kampojn. Maŭmaŭ devis prilabori pliajn kampojn, do devis helpi lin lia 
edzino, Korvino. Ŝi estis vere elstara rizpriklisto. Ŝi formetis siajn ŝuojn kaj 
ŝtrumpetojn kaj suprenrulis siajn pantalontubojn ĝisgenue. Ŝiaj piedoj estis 
gigantaj kaj ŝiaj kruroj estis dikaj．Komence ŝi enakvigis ilin gracie kvazaŭ 
moŝtino, sed baldaŭ ŝi fariĝis kiel antaŭe, kiam Maŭmaŭ enmanigis al ŝi faskon 
de la junaj rizplantidoj．Ŝi kurbigis sian dorson kaj priklis ĝin tiel rapide kaj 
lerte kiel iu ajn faksperta terkulturisto. Dank’ al la nombro de buŝoj, kiujn la 
multinfana vinfaristo devis ŝtopi, Korvino edukiĝis kiel regula terkulturisto de 
kiam ŝi estis dekkvarjara. 

Dum unu semajno la tuta priklado en la valo estis farita. Intertempe la 
sola farendaĵo ŝajnis kantado de l’ fola malnova kanto. Do la aero denove 
ekvibris pro tremkanto, pezaj akcentadoj, kaj la treniĝanta rekantaĵo： 

 
Aju, aju, aj-aju, aj-aj-ju, aj-jo-ho-ho… 
Aju, aju, aj-aju, aj-aj-ju, aj jo-ho-ho… 
Ĉi flava ter’ printempe donis rizon, 
Kaj en aŭtun’ sojfabojn kaj batatojn… 

 
Zumante la antikvan melodion, niaj vilaĝanoj atendis fideme, ke la rizo 

kresku kaj la pluvo nutru ĝin ĝis matureco. Ilia atendalo ĉiam plenumiĝis, ĉar 
ĉiam regule venis pluvoj printempe. Oni povis eĉ decidi laŭ la kalendaro, kiam 
pluveto okazos, kaj kiom longe daŭros akvofalado．Sed ĉiprintempe, ĝis nun, 
estis okazinta nur unu pluvo. Pli kaj pli varmegiĝis la tagoj dum la suno 
plifortigis sian varmecon. Kaj la varmeco vaporigis la akvon sur la kampoj. 

Mankis jam pluvo por kontraŭpezi la vaporiĝon. 
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La ĉielo ridetis la tutan tempon, tute sen nuboj aŭ fruntsulkigo. Tio igis 
nin nervozaj kaj suspektemaj pri la intencoj de l’ Ĉiela Dio. Ĉu li volis sendi 
akvomankegon al la malriĉaj valkamparanoj? Jes, foje li tion faris. Ĝenerale 
unu fojon dum dek aŭ dek kvin jaroj okazis printempo senpluva, kiu ĉiam 
mortigis la plantitan rizon. Kiu povus certi, ke tiu ĉi jaro eble ne estos unu el la 
akvomankaj？Eksingardemis niaj vilaĝanoj, kaj ĉesigis la gajan folan kanton. 
Sub la ridetanta suno la valo kvietiĝis. 

Ne sulkiĝis la ĉielo, sed sulkiĝis ĉies frunto. Ŝarĝego, kiu ĉiuminute 
pligraviĝis, ekpezis sur nian koron. Tio koncernus malpli la akvomankon mem 
ol la Dion Kuirejan. Reviviĝis memoro pri nia malĝentileco kontraŭ tiu 
Maljunulo：jam montriĝis, ke nia familio ne estas la sola, kiu regalis tiun 
bonkoran dion per gluiĝema hordesukeraĵo. Ĉar multaj aliaj faris pli-malpli 
same: Kiam ajn ni ekpensis pri tiu okazaĵo, ni paliĝis. Ĉu la akvomanko estis 
speco de puno, ĉar li aŭdis pri nia misfaremo kaj avareco？Maŭmaŭ firme 
kredis, ke tiel estas, pro la sekva fakto konfesita de li mem：li sukcesis kunrasti 
sufiĉe da mono por aĉeti skatolon da kukoj kiel sian novjaran donacon al sia 
Dio Kuireja, sed Korvino tiom ŝatis manĝi, ke la tenton ŝi ne povis rezisti kaj ŝi 
forglutis la frandaĵojn antaŭ ol ili estis oferitaj al la dio. 

Tia malestimo kaj neglekto pri l’ Hejma Dio fare de la dommastrino, 
Korvino, certe furiozigis la Maljunulon, kiom ajn bonkoran. Ĉiuj niaj vilaĝanoj, 
aŭdinte la rakonton, konkludis unuanime, ke la Dio Kuireja de Maŭmaŭ nepre 
agis agitule kaj instigis ĉiujn hejmajn diojn de l’ tuta vilaĝo sendi al la Ĉiela 
Imperiestro komunan raporton malfavoran, tiel ke tiu forbaris la pluvon al ni 
mortemuloj． 

“Sed faritaĵon oni ne povas malfari,” diris Benĉin, nia taoisma pastro, sur 
la vilaĝa placo. Li estis neglektita samkiel la Dio Kuireja, kaj randis 
malsatmorton. 

“Kion ni povas do fari?” Maŭmaŭ demandis urĝe, kun brovoj rigide 
kuntiritaj． 

“Bategu la grasan postaĵon de via edzino!” estis la respondo de l’ pastro. 
Maŭmaŭ povis neniom plu komenti, kaj lia kapo pendis deprimite. Tion 

fari estis al li neeble, ĉar li estis edzo malkuraĝa. Cetere, li iom timis, ke Benĉin 
parolis serioze. Ĉiam li rigardis tiun maldikulon kiel sian rivalon antaŭnuptan. 
Povus esti, ke tiu vanigita maljuna fraŭlo trafus la nunan okazon por celi ion 
alian. 

Onklo Pan, ankaŭ kiu estis sur la placo, subridis pro l’ sugesto de la 
pastro. Sed kiam li ekrigardis la Tristan vizaĝon de Maŭmaŭ, lia koro moliĝis. 
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Li provis ilin repacigi, dirante, 
“Benĉin, ni estu seriozaj．Vi estas homo sankta. Vi devus klarigi al ni, 

kion ni faru por bonigi la situacion. Maŭmaŭ tute sincere starigis al vi la 
demandon, vidu.” 

Benĉin-on flatis la epiteto sankta. Li plurfoje kirlis siajn miopajn okulojn 
kaj poste mienis mistere per aranĝado de l’ vizaĝo kaj paŭtigo de l’ lipoj. Fine, 
malŝate rigardinte al Maŭmaŭ, kiu plu tenis mallevita la kapon, li diris： 

“Kion ni faru？Nu,” li paŭzis tuj post la komenciĝo, denove malŝate 
rigardante al Maŭmaŭ. “Nu, ni devus penti pro niaj pekoj．Ni devus ekde nun 
klopodi por favore impresi la Ĉielan Imperiestron tiel, ke Li ŝanĝu sian 
sintenon. Ni tro avidis kaj tro brutalis. Ekzemple, ni mortigis porkojn por ilin 
manĝi. Korvino tiom avidegis, ke ŝi eĉ formanĝis la donacon intencitan al la 
Dio Kuireja. Ni devas pruvi al la Ĉiela Imperiestro, ke tion ni ne refaros, ke 
porkojn ni ne mortigos por ilin manĝi, ke ni taksos ĉiujn bestojn, precipe 
porkojn, kiel egalulojn de Lia kreado. Nur tio kapablos tuŝi la koron de l’ 
Maljunulo. Kompreneble, vi devas de nun taŭge respekti ankaŭ la taoisman 
pastron.” 

“Jes, sinjoro,” diris honteme Maŭmaŭ, balancante la kapon konsente. La 
unuan fojon li alparolis sian malnovan ‘rivalon’ sinjoro”． 

Maŭmaŭ jam pretis ion ajn fari：nomi ĉiutitole la Taoiston, aŭ eĉ genuiĝi 
antaŭ li, se nur li povus savi la rizon. Li estis plantinta sur tro da 
kampoj．Malsukceso komplete ruinigus lin. Tio signifas, ke li ne nur eble devus 
hipoteki al Ĉu Min sian solan propraĵon, la dometon, por pagi la promesitan 
luprezon, sed ankaŭ perdi sian karan edzinon, ĉar ŝi nepre forkurus se ŝi ne 
ricevus sufiĉe por plenigi la “senfundan puton” —  sian stomakon. Ŝajnis, 
tamen, ke malsukceso estas certa. La akvon sur la kampo jam forsekigis la 
varmega suno, kaj velkis la rizospikoj． 

Maŭmaŭ estis frenezigata de l’ perspektivo. Al li ŝajnis, ke la cinike 
ridetanta suno estas falonta, ĉion per sia fajro bruligonta, ĉion, inkluzive lin 
mem. Li komencis danceti kiel formiko sur la rando de varmega pato. Finfine 
tamen trafis lin lerta ideo — li ĉiam majstris pri eltrovaĵoj. Li elsaltis de sia 
seĝo, sur kiu li sidadis kontraŭ la grumblanta edzino, forkuris ĝis la porkejo, 
ligis la trimonatan porkon per fortaj ŝnuregoj, vestis ĝin per sia novjara robo kaj 
metis ĝin sur fotelon. Li portis surŝultre la fotelon kvazaŭ por procesio, kaj 
marŝadis pompece tra la vilaĝo, kriante al ĉiu, kiu hazarde troviĝis sur la vojo: 
“Flanken, mi petas！Trapasas Lia Porka Moŝto!” 

“Absurda vi estas, Maŭmaŭ,” diris nia rakontisto Laŭ Liŭ, kiu vidis lin 
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porti kvazaŭ grandsinjoron la beston, dum la sendanka kreitaĵo furioze blekadis 
en la iom strikta novjara robo. 

“Nu！Vi estas inteligentulo, Ĉu ne?” rediris sinpravige Maŭmaŭ. “Jen mi 
traktadas la porkon ne nur kiel egalulon kreitan de Dio, sed eĉ kiel moŝton. Tio 
devus tuŝi la koron de l’ Maljunulo.” 

“Idiote！Absolute idiote！” refutis tiun aserton nia rakontisto. “Porkaĵon vi 
manĝas, kiam ajn ĝi haveblas, eĉ malfreŝan kaj ŝiman. Kaj jen vi volas ŝanĝi la 
juĝon de l’ Ĉiela Dio kaj Lian punon lastmomente per tiu ĉi infaneca komedio. 
Mi opinias, ke Li ne estas tiel stulta, kiel vi supozas.” 

“Sed mi sinceras, Laŭ Liŭ. Mi tute sinceras,” Maŭmaŭ klarigis. “Verdire, 
viandon mi tute ne manĝis ekde la pasinta vintro.” 

“Idiotaĵo！Post la rabado de la urbeto, kiu povis？Mi eĉ guton da 
viandsupo ne gustumis.” 

“Lasu vi la viandsupon bongustegan, eĉ guton da sojfabkazea suno mi ne 
gustumis.” 

“Ĉu vi ne akiris iom da sojfabo por pretigi kelkan sojfaban kazeon pro la 
Novjaro?” 

“Jes, sed mia edzino, vi scias…” Maŭmaŭ iĝis ĝenita, mallevis la kapon. 
“Scias kion?” Laŭ Liŭ insistis. Lin ĉiam interesis tio, kio koncernis 

Korvinon. 
“Nu…” ruĝiĝis la vizaĝo de Maŭmaŭ kaj li ne povis daŭrigi. 
“Nu kion?” insistis denove nia rakontisto. 
“Nu…” La kapo de Maŭmaŭ estis jam tute klinita；li estis modesta kaj 

ĝenita kiel trijarulo. “Nu, ŝi formanĝis ĝin antaŭ ol ĝi kazeiĝis.” 
“Vere？Kiel ekscite！Volu rakonti iom plu la aferon. Mirinda persono ŝi 

estas, efektive!” 
Dum ili babiladis inter kvar okuloj，kiel du filozofoj, la porko sur la fotelo 

komencis senpacienciĝi kaj baraktis kontraŭ la robon kaj la ŝnurojn per kiuj ĝi 
estis ligita. Ĝuste kiam la konversacio alvenis plej interesan punkton kaj altiris 
ilian tutan atenton, subite la porko sukcesis liberigi sin de l’ katenoj, glitis de l’ 
fotelo, kaj falis kapantaŭe ĝis la tero．Ĝia nazo batiĝis kontraŭ pinta ŝtono kaj 
eksangis abunde, kaj unu el ĝiaj kruroj grave tordiĝis. La akra kriĉo eligita de la 
vundita besto sonis kvazaŭ entombiga klariono． 

“Jen kiel vi traktas porkon kiel moŝton!” Laŭ Liŭ diris, indikante la 
distorditan beston nun baraktantan en la polvo． 

Ĉar ne valoris plu debati, Laŭ Liŭ sin turnis kaj foriris．Sed Maŭmaŭ 
restis surloke, rigardante kvazaŭ idioto la beston. La neatendita falo ne nur tute 
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nuligis lian provon plaĉi al la Ĉiela Dio kaj la respekton, kiun li volis montri al 
la besto, sed ankaŭ dispecigis lian solan vestaĵon bonaspektan. 

Efektive, la tuta afero pruviĝis kompleta malsukceso. La suno daŭre 
flamadis kaj la kamparo fendetiĝis kaj la rizo ŭne mortis ĝisradike. 

 
Estis vere katastrofe. Ne nur rizon mortigis la akvomanko, sed ankaŭ ĉiujn 

legomojn. Neniu en la vilaĝo havis manĝaĵstokojn. Pro tio, ke la mankego 
trelarĝe disvastiĝis, troviĝis preskaŭ neniu loko, kien la homoj povus iri kaj 
perlabori sian nutraĵon. Eĉ pli malbone estis en iuj distriktoj, ĉar la homoj tie 
malsatadis depost la antaŭa vintro rezulte de grandskala rabado far la 
trapasantaj venkitaj soldatoj．Ili eĉ provis veni en nian distrikton serĉante 
helpon. Jam ni vidis sur la ŝoseo fuĝantojn el aliaj lokoj, kun plorantaj infanoj 
surdorse kaj magregaj gardhundoj malantaŭe. 

Maŭmaŭ estis la tutan tempon deprimita. Matene li kutimis sidi supre de 
monteto alfrontanta la valon kaj rigardadi malsaĝmiene la fendiĝintajn kampojn 
kaj la mortintajn rizospikojn, jam preskaŭ cindrigitajn de la suno. Posttagmeze 
li kutimis kaŭrsidi sur la malalta muro de sia porkejo, kiu jam malplenis pro tio, 
ke la kompatinda porkaĉo mortis post la fatala elfalo de l’ fotelo. Lian menson 
jam denove hantis du aferoj：la luprezo, kiun li devos pagi al Ĉu Min se li volas 
kulturi daŭre ties grundon dum la venonta jaro, kun aŭ sen akvo-manko; kaj lia 
edzino, kiu plendadis la tutan tempon, ke ŝi terure malsatas. Sed, iom mirinde, 
ŝi ne forlasis lin. Ŝi algluiĝis al li. 

Kiel ĉiuj antaŭvidis, Ĉu Min sendis al la vilaĝo sian intendanton, en iu 
tago frue dum julio．Li estis ulo timiga, kun grandaj densaj lipharoj, brovoj 
densaj kaj malhelaj kiel la stangoj de du balailoj, kaj voĉo tiel laŭta kiel rompita 
gongo. Liajn ordonojn oni ĉiam devis plenumi kaj lian apetiton satigi. Li estis 
pli malbona ol la Dio Kuireja, ĉar lian buŝon neniam sigelis hordesukeraĵo.Kaj 
ne nur unu fojon jare li raportadis al sia mastro pri la terkulturistoj, sed kiam 
ajn tio venis al li en la kapon. Sekve lia ombro similis grandegan nubamason, 
kiu mallumigis la tutan vilaĝon. 

Maŭmaŭ tremadis pro timo, kiam tiu sinjoro enpaŝis lian dometon. Sed al 
Maŭmaŭ mirigis, ke ĉifoje li nek kriis kiel rompita gongo nek postulis bovlon 
da varmega viandsupo antaŭ ol komenci sian aferon. Li diris kviete, 

“Maŭmaŭ, mi scias, ke vi estas senmona ĉijare samkiel ĉiu terkulturisto 
en la distrikto. Laŭ la kontrakto vi devus pagi la plenan luprezon per rikoltaĵo 
tuj post la sezono. Sed Ĉu Min estas bonkorulo, kiel vi scias. Li ne volas peli 
vin en angulon kiel farus multaj aliaj bienuloj, tiel ke iliaj terlaboristoj ribeliĝus 
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riskante siajn kompatindajn vivojn. Ne tia persono estas Ĉu Min. Li rajtigis min 
promesi al vi, ke vi rajtas pagi la luprezon post la venonta semsezono. Sed vi 
devas garantii, ke vi kondutos bone kaj obeos liajn ordonojn.” 

“Jes, sinjoro, mi garantias, ke mi akceptos ĉiajn liajn ordonojn,” diris 
Maŭmaŭ, riverencante. 

“Bone. Jen do, mi volas hipoteki vian dometon kontraŭ la venontjara 
pago．Vi plue loĝados ĝin kaj eterne loĝados ĝin, kiam la luprezo estos pagita. 
Vidu, jen la interkonsento…” 

Maŭmaŭ senvorte subskribis la novan interkonsenton hipoteki lian 
dometon. Kaj foriris la intendanto por fari same kun aliaj vilaĝanoj，kiuj 
kulturis la teron de lia mastro．Dum la pasinta nutromankego Ĉu Min havigis al 
si la tutan teron en la distrikto kaj, dum la nuna, ĉiujn dometojn. Sed la 
transakcio verŝajne ne multe ĝenis Maŭmaŭ-on；male, ĝi helpis malŝarĝi lin 
dum granda krizo．Jam restis al li nur unu zorgo：nutrado de lia kara Korvino. 
Kaj tio ne estis tiel terura al li, kiel la perdo de lia grundo. 

Sed homoj, kiuj ne estis manlaboristoj, homoj kiel Laŭ Liŭ, Benĉin, kaj 
Onjo Krizantemo, vivis vere streĉite. Precipe Onjo Krizantemo. La ŝpinado jam 
senespere eksmodiĝis. Ĉar oni malmulte komercadis je nutraĵo, eĉ pli malmulte 
oni komercadis je fadenoj. Ŝia ŝpinrado devis senmoviĝi. Kaj tiel delikata 
persono ŝi estis, ke estis por ŝi neeble fari laboron pli pezan. Sekve ŝi devis 
nutri sin per maldensa kaĉo kaj rezigni pri la bela kutimo pudri sian maldense 
lentugan nazeton.Tiel ŝi aspektis pli kaj pli pala, rompiĝema kaj malforta kiel 
heroino en tragedio de Laŭ Liŭ, formortanta en malriĉo kun la penso pri sia 
adorata viro. 

Vidante tion, treege ĉagreniĝis Laŭ Liŭ, kiu estis atente atendinta 
eventualan humorŝanĝon pro la novaj cirkonstancoj．Iun posttagmezon, kiam ŝi 
iris al la rivero por ĉerpi akvon por la vespermanĝo, ŝi kolapsis sur la sablon；
ŝia mola mano kun fajnaj fingroj ankoraŭ tenadis la siteltenilon, sed ŝiaj okuloj 
estis kortuŝe fermitaj．Ŝi aspektis tiumomente kiel Avalokitesvaro*, la Diino de 
Indulgemo, pro sia gracio, sed kiel malsatega rifuĝinto pro sia paleco. Laŭ Liŭ, 
sub influo de kompato kaj amo, perdis neniom da tempo antaŭ ol helpi ŝin. Li 
levis ŝin per siaj brakoj kaj portis ŝin hejmen kiel sonĝantan amatinon, dum ŝiaj 
maldikaj brakoj pendadis senrimede en la aero． 

Nur kiam ŝi estis lokita sur fotelon en sia domo ŝi rekonsciiĝis kaj malfermis 
_____________________ 
* Avalokitesvaro Bodisatvo：kies portreto kaj statuo ĝenerale estas en figuro de 
afabla virino kaj oni opinias ŝin bonkora kaj indulgema. 
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siajn okulojn. Ŝi rigardadis konfuzite al Laŭ Liŭ, kiu priservadis ŝin, 
apudstaranta kiel la paĝio de iu legenda sinjorino．Tiu ŝia vaka miranta rigardo 
sorĉis la koron de nia rakontisto．Li neniam antaŭe vidis ŝin en tia stato, 
infaneca kaj kortuŝanta, tamen ekstreme dolĉa. 

“Kiel vi venis, Laŭ Liŭ？Ĉu mi sonĝas?” ŝi demandis kun senkulpa 
palpebrumo． 

“Ne, vi ne sonĝas, kolombeto mia,” Laŭ Liŭ respondis mallaŭtavoĉe, 
alparolante ŝin laŭ la plej dolĉa epiteto, kiun li povis elcerbumi. “Vi kolapsis 
sur la sablon kaj mi portis vin hejmen. Ho, mia povra Krizantemo！Sur miajn 
brakojn vi pezis leĝere kiel plumo．Vi forvelkas kiel rozo sub la malica 
suno．Pro vi mia koro sangas!” Laŭ Liŭ jam parolis kvazaŭ amanto, kun ekkrioj 
kaj emfazoj kiel ankaŭ ridetoj kaj gestoj． 

“Kion vi diris?” Onjo Krizantemo demandis, larĝe malfermante siajn 
okulojn. “Laŭ Liŭ, via vortelekto estas nekonvena!” 

“La plej konvenajn vortojn mi ja elektis, dolĉinjo mia,” nia rakontisto 
klarigis, kun okuloj ebriaj pro la mirigita rigardo el ŝiaj brilaj malhelaj pupiloj. 
“Mi adoras cin. Mi prisonĝis cin kiel princinon, kiel floron, kiel papilion meze 
de peoniaro．Mi kreis multajn rakontojn pri ci, kvankam tion ci ne sciis. Ci estis 
mia inspiro, mia Diino de l’ Artoj…” 

“Ĉu vi rakontas historion？” Onjo Krizantemo interrompis lin. 
“Ne, mi verŝas mian koron antaŭ ciajn piedojn.” 
“Do, foriru, mi petas!” Onjo Krizantemo diris seriozvoĉe, montrante al li 

la pordon. “En miaj pensoj troviĝas nur unu viro, viro vireca, ĉu vi 
komprenas?” 

“Mi scias, kion vi volas diri, Krizantemo,” nia rakontisto babilis, kun 
vizaĝo jam ruĝiĝanta. “Sed Mintun eble ne estas heroo, alie li estus skribinta al 
vi.” 

“Mi atendos lin dek jarojn, dudek jarojn, eĉ tridek aŭ kvardek jarojn, ĉu 
li skribos al mi aŭ ne！” 

“Ĉu vere?” 
“Lasu min sola, Laŭ Liŭ, mi petas!” Onjo Krizantemo urĝis lin per 

petega voĉo． 
De karmezino mortpaliĝis la vizaĝo de Laŭ Liu. Ektremis liaj lipoj. “Ho, 

vi estas heroino！Heroino reala!” estis ĉio, kion li povis diri, sed lia voĉo apenaŭ 
aŭdeblis. Deprimite li trenis siajn pezajn piedojn trans la sojlon kaj turnis sin en 
la direkto de ŝia dometo．Survoje li daŭre diradis al si：ŝi estas vivanta legenda 
heroino．Ŝi estas vivanta legenda heroino. Ŝi estas precize tia persono, kian mi 
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kreis por miaj rakontoj．Sed ha！kiel mi eraris！Mi igis la belulinojn adori 
heroojn kaj tamen heroo mi ne estas… Ne, neeble, ke mi estu hero!” 

Por la unua fojo Laŭ Liŭ ekmalĝojiĝis pri sia multadmirata profesio. 
Proksimiĝante al sia pordo, li ekkriis, kvazaŭ frenezulo, per laŭta voĉo, tiel 
laŭta, ke preskaŭ ĉiuj niaj vilaĝanoj povis aŭdi ĝin: “Ĝi neniom profitas al mi, 
tiu ĉi rakontista metio．Ĝi ne povas akiri por mi la koron de mia adoratino. Kion 
mi faru jam？Kion mi faru jam？Mi ne plu povos krei legendecajn rakontojn. 
Onjo Krizantemo forprenis de mi la inspiron…” 

Sed la plej grandan seniluziiĝon li ricevis, kiam Onjo Krizantemo devis 
forlasi nian vilaĝon kaj iri en la urbeton, kie ŝi perlaboros sian nutraĵon per 
nova profesio. 

Dum la senpluva somero ŝi eluzis ĉiujn siajn rimedojn. Kaj tro 
respektinda kaj modesta ŝi estis por peti helpon de iu ajn. De tempo al tempo 
mia patrino donis al ŝi bovlon aŭ du da rizo．Ŝi akceptis tion en la komenco kiel 
signon de amikeco, sed poste ŝi rifuzis, rekonante, ke tio estas speco de almozo. 
“Se Mintun scius, ke mi vivas per almozado, kia virino li supozus min?” ŝi 
klarigis al mia patrino, kiam iun tagon ŝi estis firme petita akcepti la donacon. 
“Mi devas respektigi lian nomon. Vidu, li estas fortkarakterulo, al li ne plaĉas 
tiaj aferoj.” Ŝi parolis kvazaŭ ŝi vidis Mintun-on la antaŭan vesperon. “Eble li 
revenos iun tagon kiel militisto kun medaloj, aŭ kiel respektinda sinjoro. Kiel 
ĝene por li, se li trovus, ke mi vivis almozuline!” ŝi aldonis． 

Tiel ŝi forlangvoris tute sola. Sed disfamiĝis ŝia reputacio kiel la plej virta 
virino en la distrikto, virino kiu subtenis la antikvan moralecon en ŝtormo da 
mankego kiel barilo kontraŭ fivento, virino kiu staris kiel pilastro por la tradicia 
sociordo. Iun tagon ŝin vizitis gasto, gravulo — la intendanto de bienulo Ĉu 
Min. Tio estis vere grandioza okazo, kiam tiu sinjoro venis speciale por alparoli 
ŝin. Li senĉese ridetadis, kaj reduktis sian voĉon, kutime similan al rompita 
gongo, al agrabla ĉirpo. Li diris： 

“Ĉu Min multe aŭdis pri vi, Onjo Krizantemo. Vi estas la plej elstara ano 
de tiu ĉi societo, ekzemplanto de nia antikva civilizacio；dum ĉiuj aliaj, ne 
povantaj toleri la malfacilaĵojn, fariĝas aŭ ŝtelistoj aŭ ribelantoj, vi staras sola 
kiel la civitano plej leĝagnoska, defianta fiinfluojn. Li deziras helpi al vi.” 

“Helpon mi ne deziras, sinjoro,” Onjo Krizantemo respondis. 
“Ne, pardonu min, mi mallerte vortumis,” pardonpetis la intendanto, 

ridetante kiel sunfloro. “Li deziras vian helpon.” 
“Kion signifas tio? Kiel povrulino kiel mi povu helpi tian grandiozan 

personon?” Onjo Krizantemo demandis, multe mirigite. 
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“Vi povas, Onjo Krizantemo, kaj povas neniu alia.” 
“Kiel? Mi vin ne komprenas.” Onjo Krizantemo rigardadis la vizitanton, 

stultigite. 
“Vidu. . .” la intendanto mallaŭtigis sian voĉon, ridetante ĉifoje modeste. 

“Bienulo Ĉu Min aĉetis, nu . . .” li paŭzis momenton, “kompreneble el 
bonfaremo, malsatan dekkvinjarulinon kiel konkubinon. Komprenu, Ĉu Min 
estas viro bonkora, li ne volas trakti ŝin nur kiel trian edzinon, sed kiel filinon. 
Li deziras, ke virta vartistino akompanu ŝin kaj eduku ŝin pri ĉiuj bonaj 
virinecaj kvalitoj．Vi estas ĝuste la persono por tion fari. Li multe admiras vin.” 

Onjo Krizantemo iomete ruĝiĝis, sed estis flatita. “Nu…” ŝi murmuris 
nedecideme. 

“Ne hezitu, Onjo Krizantemo,” urĝis ŝin la intendanto. “Plaĉus al Mintun, 
se li scius, ke vi edukos junulinon pri viaj virtoj, kaj ke vi starigos por li tiel 
bonajn ligojn kiel kun bienulo Ĉu Min.” 

“Sed li ne ŝatis la homojn en societo de Ĉu Min,” diris Onjo Krizantemo 
hezite. 

“Nur ĉar tiam li estis senmona,” la intendanto klarigis. “Kiam li mem 
fariĝos gravulo — mi certas, ke li tion faros — nur homoj samrangaj kiel Ĉu 
Min meritos esti liaj amikoj. Bonvolu pripensadi, Onjo Krizantemo. Mi 
klopodas helpi vin.” 

“Eble vi pravas,” Onjo Krizantemo diris, kaj enpensiĝis, mallevante la 
kapon. “Sed…” 

“Nenia sedo, Onjo Krizantemo. Ne helpas hezitado. Vi pavimas ŝoseon 
por Mintun per via ligateco kun Ĉu Min.” 

 Onjo Krizantemo levis sian kapon kaj diris, “Bone do, se tiel estas, mi 
provos．Sed almozon mi ne volas akcepti. Tio estas, mi ne volas ricevi salajron 
pli altan ol mi meritas.” 

La intendanto disradiis novajn ridetojn kai liaj okuletoj kunpremiĝis 
fadenece. “Tio estas facile aranĝebla. Mi povas certigi, ke neniom da almozo 
ke vi ricevos neniom pli ol ricevas vartistino. Mi povas absolute certigi tion je 
mia honorvorto.” 

Do la tuta afero estis aranĝita. 
Post du tagoj Onjo Krizantemo iris al la urbo kiel vartistino de la 

konkubino de Ĉu Min. 
Tiu neatendita evoluo ŝokis Laŭ Liŭ-on. Kiel trista, tiel ankaŭ scivola li 

estis. Li postsekvis ŝiajn paŝojn al la urbeto kaj, utiligante siajn bonajn rilatojn 
kun la urbanoj, sukcesis eltrovi, ke la tiel nomata konkubino estis nur malklera 
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vilaĝanino, kies patro estis malriĉa kamparano de Ĉu Min. Tiu mizera 
terkulturisto ne havis dometon por hipoteki al sia mastro, kaj sekve devis vendi 
al li sian filinon simple kiel varmbotelon por la lito de l’ maljunulo dum la 
venontaj vintraj noktoj. “Vartistino！Kia hontiga titolo por tia elegantulino kia 
Onjo Krizantemo!” Laŭ Liŭ diris kolere, tuj kiam li aŭdis la historion. 

Meditante tage kaj nokte pri tiu evoluo, tamen, iom post iom Laŭ Liŭ 
seniluziiĝis pri Onjo Krizantemo kiel legendeca heroino de belo kaj virto, de 
gracio kaj eleganteco. Tiel maltrankviligis lin tiu elreviĝo, ke li preskaŭ 
freneziĝis. Ofte ni vidis lin paŝi tien-reen sur la vilaĝa placo, kun kapo pendanta, 
kun okuloj malsupren direktitaj, murmurantan la tutan tempon kvazaŭ taoisma 
pastro ĉantanta sutron: “Kiel triviale！Prizorgi la varmbotelon de maljuna 
kanajlo, kiu posedas nenion kulturan aŭ belan, sed nur malpuran monon 
elpremitan el la malriĉaj kamparanoj．Kaj tamen tiu adoratino mia riverencis al 
tiu malpura mono kaj komplete rifuzis mian admiron kaj amon. Do ne necesas, 
ke mi estu heroo！Ho, kiel mi estis stulta. Necesas nur，ke mi estu bienulo — 
jen ĉio．Kiom utilas belaj rakontoj？Kiom utilas poezio, rafinita lingvaĵo, ora 
voĉo？Ho, kia malspritulo mi estis！Mi malŝparis mian junecon pro vaka 
revo…” 

Neniu en nia vilaĝo kapablis kompreni lin. El tio, kion li diris, ni 
komprenis nur la epiteton “maljuna kanajlo”, kiu frostigis niajn dorsojn. La 
homoj komencis eviti lin, kiam li pasis tien-reen sur la placo, murmuranta kiel 
plendema rivereto. Kaj li izoliĝis kaj ankaŭ malaplombiĝis. Li komencis travagi 
la najbaraĵon kiel vaganta minstrelo．Al kiu ajn li renkontis survoje li parolis, 
nur ne al niaj vilaĝanoj．Li komencis amikigi kun la rifuĝintoj, kiuj troviĝis ĉie, 
en la valoj kaj sur la vojoj． 

Subite li venis al ni iun vesperon kaj starigis al Onklo Pan demandon： 
“Onklo Pan, ĉu estas malfacile esti batalisto?”  
“Pri kio vi parolas, Laŭ Liŭ?” Onklo Pan diris serioze. 
“Nu, mi ne scias.” Onklo Pan gratis al si la kapon. 
“Sed vi devenis el la Nordo, oĉjo mia, kie ĉiu junulo, kiam mankis al li 

manĝaĵo, aliĝis al la armeo.” 
“Ha，tion mi ne povas sciigi, sed al mi ne plaĉas soldatado．Al mi tute ne 

plaĉas la batalafero. Mi estas terkulturisto, vidu. Pro tio mi neniam reiris 
Norden.” 

“Do tiel.” Nia rakontisto endilemiĝis, kun vizaĝo malafabla. 
“Sed karulo mia, pro kio vi starigas tian demandon？Vi estis ĉiam homo 

tiel milde poeziema.” 
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“Mi volas detrui teron kaj bienulojn. Mi volas forigi ĉiujn malbelaĵojn.” 
“Ha！” Onklo Pan eksaltis kaj eligis surprizokrion. “Tio estas ribelo．De 

kie vi havigis tiajn ideojn？Ili estas danĝeraj.” 
“Tiel parolas jam multaj personoj. Mi aŭdis multajn rifuĝantojn paroli tiel. Laŭ 
mi, ili pravas. La terposedantoj forrabis al ili ĉion, ilian hereditan teron, iliajn 
dometojn kaj eĉ iliajn filinojn. Jes, eĉ Onjon Krizantemo, kiu tute ne kulturas 
teron.” 

“Kiajn vortojn vi elparolas, Laŭ Liŭ！” Onklo Pane kkriis timigite, 
metante al sia buŝo la fingrojn. “Mi vere ne kredas al miaj oreloj. Sed bonvolu 
ne tiel laŭte paroli. Se tion aŭdus la bienuloj, ili forprenus de la kamparanoj la 
tutan teron. Ne necesas al vi timi, mi scias, ĉar per via buŝo vi vivas. Sed 
pripensu la kompatindajn terkulturistojn！Se ili perdos la teron, eble ankaŭ vi ne 
povos plu rakontadi.” 

“Mi ĉiuokaze ne volas plu rakontadi.”  
“Ha, ne diru tro baldaŭtion.” 
“Tion ne！” Laŭ Liŭ diris kolere. Sed tuj li mallevis sian kapon malĝoje, 

kaj lia voĉo iĝis febla kaj malforta kiel murmuro: “Ho, mi jam ne plu disponas 
pri rakontoj．Foriris mia inspiro, por ĉiam foriris!” 

Kaj li rigardadis vake la plankon idiotece, hipnotite de malplena revo. 
Enŝteliĝis nia gardohundo Lajbaŭ, snufis liajn piedojn, kaj momente ululis al li 
malamikece. Sed li ne moviĝis. Onklo Pan ekfajrigis sian pipon, kaj ŝrumpis la 
flamlumo ĉiufoje kiam li suĉis — fenomeno, kiu ĉiam altiris mian atenton. Sed 
ŝajnis, ke Laŭ Liŭ tion ne rimarkis, kvankam liaj okuloj estis malfermitaj. Li 
restis senparola ĝis finfine Lajbaŭ ludeme ektiris la randon de lia longa robo. 
Tiam li ekvekiĝis. Senadiaŭe li eliris per deprimitaj paŝoj． 

“Laŭ Liŭ!” Onklo Pan deposte alvokis per averta voĉo, “ne diru tiajn 
teruraĵojn pri terposedantoj publike, aŭ eble ili aŭdos vin!” 

Ne respondis Laŭ Liŭ. 
Sed la averto de Onklo Pan pruviĝis senutila. Ne nur Laŭ Liŭ priparolis 

bienulojn tiel senpripense. Multaj aliaj homoj, eĉ kelkaj en la urbeto mem, 
komencis priparoli la saman aferon. Tre certe la bienuloj aŭdis pri tio, kio estis 
priklaĉata, ĉar iun tagon reaperis en la vilaĝo la intendanto de Ĉu Min. Nun li 
ne koncernis sinpri la tero. Li volis fari paroladon en la vilaĝa placo kai deziris, 
ke ĉiuj korpe fortaj terkulturistoi venu aŭdi lin. 

Li diris, “Miaj karaj amikoj，blenulo Ĉu Min multe zorgis pri vi la tutan 
tempon. Li scias, ke ne sufiĉon vi havas por manĝi; kaj pri tio li estas trista. 
Tamen, neeblas, ke venontjare ni spertu denove nutromankegon. Tio neniam 
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okazis en la estinteco. Do ni toleru la malfacilaĵojn bonhumore. Kio plej 
zorgigas lin, tio estas via sekureco. Li aŭdis pri multaj malbonaj kamparanoj，
kiuj, agitite de perfidemaj junuloj el la urbegoj, fariĝis banditoj kaj klopodis 
dividi kontraŭleĝe la posedaĵon de aliuloj, kaj eĉ devigi bonajn kamparanojn 
aliĝi al ili. Unuvorte, ili volas ruinigi nian tradician, pacan vivon. Mi estas certa, 
ke tion vi ne deziras. Do bienulo Ĉu Min kaj multaj aliaj konsilantoi de l’ 
Komerca Ĉambro, por la ĝenerala sekureco de nia komunumo, planis organizi 
Ordkonservan Korpuson por malhelpi tiujn fiajn elementojn. Kun plezuro mi 
informas vin, ke Ŭang la Leono jam promesis plenumi tiun taskon. Sed nombre 
ne sufiĉas lia sekvantaro. Ni bezonas pli…” 

Li paŭzis, por ke ni havu tempon pripensi la proponon. Ŭang la Leono 
estis ĉefo de sekreta societo, kiu havis en la montaro sian ĉefsidejon. Liaj 
sekvantoj estis plejparte ŝtelistoj, domrabistoj kaj poŝsarkistoj, kiuj forkuris el 
malliberejo en la gubernia urbo kaj estis eksterleĝuloj．Ili famiĝis pri boksado, 
akrobataĵoj kaj superhoma tolerado de malfacilaj kondiĉoj kaj fizika streĉado. 
Ili kutimis prirabi vojaĝantojn sur la ŝoseo en mallumo, sed malofte ĝenis 
vilaĝojn, kie la kamparanoj plejparte estis malriĉaj． 

“Kion vi opinias pri tio?” la intendanto demandis. “Mi esneras, ke iuj el vi 
povos aliĝi al la Korpuso.” 

Neniu respondis. Ni rigardis scivoleme unu la alian, sed senvorte: 
“Mi plue klarigu al vi,” la intendanto daŭrigis, “ke la aliĝo ne domaĝos al 

via terlaboro, ĉar la venontan printempon, se taŭge pluvos, la Korpuson ni jam 
ne bezonos kaj vi ĉiuj povos hejmeniri por prilabori vian teron.” 

Komencis aŭdiĝi zumado en la amaso．Iuj murmuris, “Ne, nin ne interesas 
soldatado. Nur malbonuloj aliĝas al armitaro.” Aliaj babilis, “Ni estas tiel 
malriĉaj. Ni posedas nenion ŝteleblan aŭ divideblan. Protekton ni ne bezonas.” 

La vizaĝo de l’ intendanto iom post iom paliĝis malgraŭ la varmega suno. 
Liaj lipoj griziĝis kaj konvulsie tremadis. Sed liaj manoj estis pugnigitaj．La 
subita ŝanĝiĝo de lia mieno kaŭzis mortan silenton inter niaj balbutantaj 
kamparanoj．Ĉiuj atendis voĉon tondran, tiel karakterizan de la intendanto. Sed 
nin surprizis, ke la sono, kiu eliĝis el inter fiaj koleraj lipoj, estis vere milda： 

“Estas mispensado, miaj amikoj, ke vi havas nenion perdeblan. Supozu, 
ke la banditoj forprenos viajn plugbovinojn, kion vi poste faros, kiam la 
printempo alvenos？Ne miskomprenu！La origina ideo de bienulo Ĉu Min ne 
estas precize enuniformigi vin, li havas vidpunkton helpeman. Li deziras havigi 
al vi iun taskon por pasigi la severan vintron, ĉar vi estos pagataj se vi aliĝos al 
la Korpuso．Kaj la pago estos bona.” 
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Ankoraŭ mankis reago. Salutis la parolinton nur okuloj cinikaj．Bienulo 
Ĉu Min ĉiam promesadis, sed neniam troviĝis en humoro por plenumi ilin. 

“Per kio vi pagos？Per rizo aŭ mono?” Kuraĝa voĉo rompis la silenton. 
Tio estis Korvino, edzino de Maŭmaŭ, kiu staris apud sia edzo en la amaso. 

“Per ambaŭ！” la intendanto respondis firmatone. 
“Bone!” ŝi diris gaje kaj manklakis ekscitite. Poste ŝi turnis sin al 

Maŭmaŭ kaj diris tre sincere: “Maŭmaŭ, vi devas aligi al la Korpuso！Vi devas 
aliĝi al la Korpuso！Ho, mi ne plu povas toleri la akvecan kaĉon. Maŭmaŭ, se vi 
vere amas min kiel vi ĵuris al mi antaŭ kelkaj vesperoj, vi devas aliĝi al la 
Korpuso.” 

La cinikan aŭskultantaron amuzis la malkaŝa konfeso de Korvino pri la 
akveca kaĉo, kaj ekridegis, kvankam la tono estis iom malĝoja. Sed la 
intendanto estis tre serioza. Li flirtigis siajn manojn kvazaŭ du flugilojn por 
kvietigi la bruon. Poste li diris, kiel gubernatoro, “Korvino estas saĝaĉulino．Mi 
ŝin admiras pro ŝia klara juĝkapablo. Se nur ĉiuj edzinoj ĉi tie similus ŝin. 
Maŭmaŭ, vi devas akcepti ŝian konsilon. Mi envias vin pro via bona edzino. Se 
nur mia edzino estus tiel lerta!” 

Maŭmaŭ estis konfuzita, kiel de la ridado de siaj samvilaĝanoj, tiel ankaŭ 
de la lumiga prelego de l’ intendanto. Al Korvino tamen tute ne ĝenis la bruego, 
kaj ŝi daŭre puŝetis lin, dirante, “Aliĝu！Aliĝu！Maŭmaŭ, mi deziras, ke vi 
aligu.” 

“Jes, sinjoro,” Maŭmaŭ finfine diris al la intendanto. “Mi aliĝos al la 
Korpuso.” 

Maŭmaŭ tiel farigis ano de l’ Ordkonserva Korpuso, kaj estis la sola ano 
el nia vilaĝo. La postan tagon li iris al la urbeto, kie la Korpuso havis sian 
ĉefsidejon. 

Ni detenis nin de komentado pri la okazintaĵo, ĉar ni sentis ioman triston 
pri ĝi. Neniam antaŭe terkulturisto el nia vilaĝo foriris por perlabori sian 
vivrimedon per soldatado, kaj precipe ne kun tia misreputacia bandaĉo kiel tiu 
de Ŭang la Leono．Benĉin, nia “maljuna fraŭlo”, daŭre diradis al ĉiu renkontito, 
“Dankon al mia Lordo Laŭzi, ke mi ne edziĝis al la manĝegema Korvino！Alie 
mi devus obeadi al tia senscia brutulo, kia Ŭang la Leono.” 

“Mi simpatias,” Laŭ Liu kutimis eĥi. “Sed laŭ mi estas pli hontinde, ricevi 
fipagon de bienulo Ĉu Min.” 
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VIII 
Forpasis la varmega somero kune kun la akvomankego, postlasante 

polvokovritan teron kaj fendetitajn kampojn. Kaj pli kaj pli paliĝis la suno. La 
ĉielo pendis malalte kaj aspektis griza kaj malhela. Kelkfoje aperies iuj 
nubamasetoj, velante okcidenten. Dum sia irado ili okazigis subitajn ekblovojn, 
kaj en la aero sentiĝis speco de frosteco. Iom poste, la ekblovoj fariĝis vento, 
kiu nudigis la arbojn. Dancis frenezete la folioj en la aero, kiel abeloj sen 
reĝino. Ni komencis senti malvarmon, vesti pliajn vestaĵojn kaj deziri pli da 
manĝaĵo. Tute subite ni trovis multajn vagantojn en la najbaraĵo, sen sufiĉe da 
vestaĵoj kaj sen sufiĉe da manĝaĵo. 

Neniam antaŭe ni vidis tiom da vagantoj en la distrikto. Ni ne sciis, de 
kie ili venis. La ŝoseon dismakulis iliaj skeletecaj formoj：virinoj kun beboj 
surdorse, viroj kun ĉifonmasoj surŝultre, kaj maljunaj avoj sekvataj de 
gardhundoj kun pendolaj langoj．Ĉiuj celis la urbeton, kvazaŭ tiu loko estus 
speco de Mekko — kaj poste ili retretis kaj disiĝis kiel lokustoj tra la valoj kaj 
montetoj．Kiam ni demandis, kial ili ne iris por ŝirmado al la templo en la 
urbeto, tial ke estis jam tiel fride, ili ĉiuj respondis, ke la Ordkonserva Korpuso 
repuŝis ilin ĉiufoje, kiam ili provis. Poste ni demandis, kial ili ne reiris hejmen 
kajili diris unuanime, ke ne valoras tion fari Car la tuta regiono estis dezertigita 
de la severa akvomankego, kune kun la peza prirabado far la trapasintaj 
venkitaj soldatoj．Ili parolis krudakcente, kaj ni sciis, ke ili venis de la distrikto 
ĉirkaŭ la gubernia urbo en la grandaj montoj．Ni suspiris simpatie al ili, sed 
neniel povis helpi ilin. Ili ankaŭ ne ĝenis sin viziti nian vilaĝon, ĉar ni ne havis 
manĝaĵon. 

Iun tagon tamen unu el la vagabondoj aperies en nia vilaĝo: virino. Ŝi 
aspektis tre malnete, sed ne kiel almozulino, ĉar ŝia vizaĝo ne estis tiel pala kaj 
maldika kiel ĉe la plimultaj el la senhavuloj．Ŝi portis malnovegan jakon kaj 
paliĝintan rozkoloran pantalonon tiel longan, ke oni apenaŭ vidis ŝiajn piedojn. 
Ŝi vagis tien-reen, ĉirkaŭrigardante kvazaŭ ŝtelisto. Niaj gardhundoj ĉirkaŭis 
ŝin kaj aljelpis ŝin kvazaŭ lupoj．Kontraŭ ili ŝi gestis per longa bambua bastono. 
Sed ĉiufoje, kiam ŝi levis la armilon, la hundoj alsaltis ŝin. Lajbaŭ eĉ forŝiris la 
randon de ŝia jupo, kaj minacis ŝin pri alia atako, nudigante siajn dentegojn. Ŝi 
eligis timokrion, tiel sekan kaj krudan kiel la voĉo de viro. 
Ŝi malantaŭeniris dum la hundoj daŭre persekutis ŝin, rigardante ŝin per siaj 
sangostriitaj okuloj．Finfine ŝi alproksimiĝis al nia domo. Onklo Pan ĝuste tiam 
brosadis la junan bovinon — ŝi estis jam kreskinta kaj aspektis glata kaj gracia 
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kiel sinjorino, sed ankoraŭ modesta kiel sesdekjarulino. Vidante la virinon 
alproksimiĝi inter la hundoj, li formetis la broson kaj kriegis al Lajbaŭ: “For! 
Vi ne devus ataki fremdulinon tiel proksime al nia propra domo.” Lajbaŭ ŝajnis 
kompreni la vortojn, ĉar li restis staranta kaj nur ululis kviete anstataŭ boji. La 
fremdulino falsidiĝis sur benkon antaŭ la pordo kaj puŝis suspiron malŝarĝigan. 
Poste ŝi diris, flankenmetante sian bambuan bastonon, kaj fikse rigardante al 
Onklo Pan. 

“Mi tre dankas vin, Oĉjo！Sen via interveno la hundoj disŝirus min.” 
Onklo Pan skeptike rigardis ŝin kai demandis, “Ĉu vi estas almozulino?” 
“Mi estas rifuĝanto, Oĉjo,” la fremdulino respondis kaj formetis sian 

kaptukon, aperigante mallongan hararon. “Sed se vi emas doni al mi ian 
manĝaĵon, mi ne rifuzos.” 

Tiumomente elvenis mia patrino, kun paro da flikotaj ŝtrumpetoj en la 
mano. Ŝi haltis sur la sojlo, surprizite pro ekvido de l’ fremdulino． 

“Ne timu, s’rino,” la virino diris kaj rerigardadis al ŝi. “Mi estas nur 
rifuĝanto. Mi vojaĝis tri tagojn kaj tri noktojn kaj manĝis nur kvarfoje. Do mi 
estas iom laca. Mi nur volis trinki ion kaj iom ripozi. Pro tio mi venis en la 
vilaĝon.” 

“Ho，mi komprenas,” mia patrino diris malrapide, plu scivolante 
suspekteme pri ŝi. “Ĉu vi iras al iu klostro por monaĥiniĝi?” 

La fremdulino eksaltis kaj ŝiaj okuloj eltrudiĝis kvazau du pilkoj. “Pro 
kio vi starigas tiun demandon, sinjorino？Kial mi monaĥiniĝu?” 

“Mi nur scivolis, kial vi tondis viain haroin tiel mallongaj kiel tiuj de viro. 
Ĉiuj monaĥinoj tondas siajn harojn, ĉu ne?” 

“Ho, jes!” la vizitantino konsentis, kun suspiro trankviliga. “Sed mi ne 
volas monaĥiniĝi — mi ankoraŭ ne estas tiel senespera. Mi tondis miajn harojn 
mallongaj, simple ĉar mi trovis ĝena la ĉiutagan kombadon. La nuna jaro estas 
nutromanka, ĉu ne？Mia humoro ne emas prizorgi mian aspekton. Nu, s’rino, 
ĉu vi volas doni al mi iun trinkaĵon?” 

“Jes, atendu,” mia patrino diris. Poste ŝi kriis al Alan, kiu tuj respondis 
de la kuirejo, kaj instrukciis ŝin pretigi tason da teo kaj kelkajn kuketojn por la 
fremdulino. Post kelkaj minutoj elvenis Alan kun pleto. Ŝi diris, ke en la 
kuirejo estas neniom da kukaĵo, sed anstataŭe ŝi varmigis pecon da hordea pano. 
La fremdulino suĉis la teon, kiu estis tre varmega, farante laŭtan suĉbruon. 
Poste ŝi maĉis bovinece la malmolan hordean panon, dum la elstarantaj okuloj 
gvatadis kaŝe ĉiudirekten. 

“S’rino, tiu ĉi vilaĝo ŝajnas tre kvieta,” ŝi murmuris dum ŝi enŝtopis 



 103 

manĝaĵon en sian buŝon. 
“Jes, ĝi estas vilaĝo kvieta,” mia patrino respondis, kaj komencis fliki 

ŝtrumpeton. “La homoj ne havas nun multan laboron.” 
“Do kiel ili perlaboras vivrimedon？Ĉu ili ĉiuj aliĝas al la Ordkonserva 

Korpuso?” 
“Ne, ne multaj．Nur unu persono en nia vilaĝo korpusaniĝis.” 
“Vere?” la fremdulino ekkriis surprizite. “Ĉu vi ne ŝatas ĝin?” 
“Ne,” enmetis Onklo Pan, “ni estas simplaj terkulturistoj．Al ni ne plaĉas 

batalaferoj.” 
“Vi pravas, oĉjo,” kapjesis la fremdulino. “Sed ĉu vi ne volas protektadon 

de via posedaĵo？Ekzistas tiom rifuĝantoj．Ĉu vi ne timas?” 
“Kial ni timu?” Onklo Pan reĵetis. “Nia kondiĉo estas preskaŭ tiel 

malbona kiel la via.” 
“Trafe dirite, oĉjo. Mi konsentas kun vi,” la virino palpebrumis. “Se 

paroli honeste, al mi ŝajnas, ke la Ordkonserva Korpuso taŭgas nur por la 
urbanoj．Ili eĉ ne permesas, ke ni eniru la urbeton, kvankam ni promesas ne peti 
riz-almozon. Ili certe bezonas protekton, ĉar ili timas nin.” 

“Kial ili timu vin?” Onklo Pan demandis． 
“Ĉar ni estas malriĉaj kaj multnombraj．Ili timas, ke ni sturmatakos la 

urbeton kaj prenos ilian stokon da rizo.” 
“Tio estas certe kontraŭleĝa, se ne rabado.” 
“Vi eraras, olda oĉjo, se mi rajtas.” Grimacis la fremdulino trudridete. 

“Ĉu laŭleĝe la bienuloj altigas la luprezon je dudek pocentoj dum faro 
nutromanka？Kion vi diras pri tio?” 

Onklo Pan gratis al si la kapon necerte. La demandon li ne sciis respondi. 
“Mi devenas de l’ distrikto de la gubernia urbo,” la virino daŭrigis. 

“Multe pli malbona estis tie nia akvomankego．Eĉ la arboselojn forbruligis la 
suno. Tamen, la bienuloj insistis plialtigi la terluprezon. Kiam protestis kontraŭ 
la plialtigo mia kompatinda edzo, ili nomis lin bandito kaj mortbatis lin…” 

“Vi havis edzon?” mia patrino subite interrompis kaj ĉesis fliki la 
ŝtrumpeton. “Kiel triste, se tiel estas.” 

“Kion vi volas diri, s’rino?” la fremdulion protestis per laŭta, furioza 
voĉo, kiu jam posedis tonon tute virecan. “Ĉu edzon mi ne havu？Ĉu mi estas 
tiel senespere malbela?” 

“Ho, ne！” mia patrino diris pardonpeteme, sed ŝi ne povis ne miri plu pri 
ŝiaj haroj, kiuj estis groteske mallongaj. “Mi petas vian pardonon. Vi aspektas 
mirinde ĉarme.” 
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La fremdulino kvietiĝis, provante rideti responde al la komplimento de 
mia patrino. Poste, reprenante la artefarite altigitan voĉon, ŝi turnis sin al Onklo 
Pan kaj diris, “Kion vi diras pri tio, olda oĉjo, ke riĉuloj plialtigas la terluprezon 
malgraŭ la nutromankego?” 

“Mi opinias, ke ili estas malbonegaj,” Onklo Pan respondis. “Ilia 
konscienco estas malbonega.” 

“Jam vi komprenis, oĉjo,” la virino strabe ridetis al li. “Do vi vidas, estas 
absurde, ke ni malriĉuloj servu en la Korpuso por la riĉuloj！Parenteze, kiel 
nomiĝas la persono en la vilaĝo, kiu estas ano de l’ Korpuso?” 

“Li nomiĝas Maŭmaŭ, edzo de Korvino．Ĉu vi konas Korvinon, la unua 
el la naŭ filinoj de l’ vinfaristo?” Subite paŭzis Onklo Pan kaj liaj nervozaj 
okuloj suspekteme rigardis ŝin. “Kial vi petas lian nomon？Ĉu vi iam konis 
lin?” 

“Ne. Interesas min nur la nomoj de la homoj,” la fremdulino klarigis, 
provante ekridi. “Vidu, mi estas aŭguristino laŭprofesie. Eble mi povos 
perlabori tason da teo, aŭgurante por li tiel, ke li scios sin prizorgi. Estas 
danĝera okupiĝo, esti ano de armilista korpuso, vi komprenas?” 

“Jes, mi plene konsentas kun vi.” Onklon Pan emociigis la vortoj. “Pro tio 
mi restas terkulturisto, kio estas profesio paca kaj honesta.” 

“Jes, vi pravas, sed diru al mi, ĉu Maŭmaŭ estas kamparano riĉa aŭ 
malriĉa?” 

“Ho, kompatinda malriĉulo！Kaj li ĉiam pli malriĉiĝis, de kiam li edziĝis al 
tiu manĝavida edzino!” 

“Do kial li aliĝis al la Korpuso, kiu efikas kontraŭ la malriĉuloj？Li 
nepre estas perfidulo al la malriĉaj, fia gardhundo por la riĉaj!” 

“Nu, gastino！” mia patrino subite ekkriis, flankenmetante la ŝtrumpeton, 
kun vizaĝo pala kaj okuloj larĝegaj, “vi parolas kiel tiu fuĝanto, kiu vizitis nin 
iunokte!” 

“Fuĝanto!” la virino kriegis timigite. “Fuĝanto？Kiun vi aludas？Kiu li 
estas？Ĉu li vizitis tiun ĉi vilaĝon？Mi lin ne konas. Ne, ne, ne！Ho ne！Mi 
neniam aŭdis pri iu fuĝanto,” ŝi diris ripete kaj nervoze por refuti ian scion pri 
la persono senzorge menciita de mia patrino. Sed ŝia vizaĝo fariĝis videble pala 
kaj timesprima. Ŝiaj okuloj ĉirkaŭgvatis kaŝe, kaj ŝi movetiĝis. 

Mia patrino metis la manon al sia buŝo, timigite de la averta kaj nervoza 
rigardo direktata al ŝi de Onklo Pan. Ni ekmemoris pri la persekutado far 
ĝendarmoj al la studento, kiu serĉis ŝirmon en nia domo. Kaj tiu penso tremigis 
mian korpon. Ankaw mia patrino tremis. Ŝiaj lipoj tremis kiel du pecoj da 



 105 

ladfolio. Fine ŝi balbutis: 
“Ho, gastino, mi parolis pri io pasinta, longe pasinta. Tio neniel 

koncernas la nuntempon.” 
“Komprenite, komprenite,” babilis la virino idiotece, ankoraŭ nekredeme 

rigardante mian patrinon. Poste ŝi daŭrigis laŭ distrita maniero. “Mi tre dankas 
vin, s’rino, pro la bona teo. Vi estas la plej bonkora virino, kiun mi iam 
renkontis. Mi estis tiel laca, ke mi ne povis movi la piedojn. Mi jam sentas min 
bone.” 

Nek mia patrino nek Onklo Pan kapablis daŭrigi la konversacion. Ili 
rigardis sin reciproke laŭ maniero sciplena kaj sekretema. La virinon konfuzis 
tiu vidaĵo. Ŝi elpoŝigis kombilon por glatigi siajn harojn, celante ŝajnigi 
indiferentecon. Sed ne helpis la kombilo, ĉar ŝiaj haroj estis mallongaj kaj 
rektaj．Ju pli ŝi kombadis,des pli ŝi iĝis ĝenata. Poste ŝi klopodis senpolvigi per 
naztuko sian pantalonon. Kiam ŝi batis ĝin energie, vidiĝis ŝiaj piedoj — paro 
da piedoj grandegaj. Ŝi eksaltis histerie vidante sin mem, kaj stariĝis. 
“Dankon, s’rino, pro via gastamo,” ŝi diris. Poste, sin turnante al Onklo Pan, ŝi 
daŭrigis, “Dankon ankaŭ al vi, oĉjo, pro via bonkoreco. Mi devas foriri. Mi 
havas rendevuon kun grupo de rifuĝantoj ĉivespere por fari al ili aŭguradon. Ili 
deziras, ke mi klarigu al ili, kiam ili povos rehejmeniĝi en la grandan 
montaron.” 

Kaj ŝi foriris. Onklo Pan kuniris ĝis la fino de l’ vilaĝo, gardante ŝin 
kontraŭ la gardhundoj．Mia patrino restadis antaŭ la pordo, rigardante malsprite 
la benkon, sur kiu sidis antaŭ momento la virino．Ŝi ne kapablis plu fliki la 
ŝtrumpetojn. Io tre pezis sur ŝian menson. 

 
Tuŝis la suno la pinton de l’ okcidentaj montoj．La ĉielo ŝajnis fali ĉiam 

pli suben. Multaj nubamasoj komencis kuniĝadi en unu gigantan amasegon 
minace pendantan superkape, kaj promesantan dispeciĝi fale sur niajn 
tegmentojn. Jam peza kaj saturita estis la aero．Paseroj elgvatis de la 
tegmentrandoj kaj nervoze ĉirpis. Ŝtormo pretiĝis. Ĉiam estis same post longa 
akvomanko: peza pluvado, kiu okupadis la sekan teron per suĉado de la 
vivofluido dum horoj kaj horoj． 

Ni enlitiĝis tre frue tiun vesperon, sciante, ke estos nepre malvarme dum la 
nokto. Kiam estis apenaŭ la deka horo, ni ekaŭdis gutetadon sur la tegmento kaj 
sovaĝajn katblekojn. Poste trablovis subita vento, kiu klakigis la tegolojn kaj 
dronigis ĉiujn ceterajn bruojn. La pluvo falis inunde. La defluiloj liberigis 
kaskadon, kiu furioze batadis la pavimon. 
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Tiun vesperon mi transloĝis en la ĉambron de mia patrino, ĉar ŝi timis 
pro tiuj strangaj bruoj．Dum longe ni ne sukcesis ekdormi, aŭskultante al la 
pluvo kaj la sporada vento．Mia patrino daŭre murmuradis: “Kompatindaj 
rifuĝantoj, espereble ili trovis taŭgan ŝirmlokon por la nokto.” Kaj mi ekhavis 
vizion, kiel ili rapidegas al la urbeto kaj estas repuŝataj per la baĵonetoj de la 
Ordkonserva Korpuso．Poste mi pensis pri Maŭmaŭ, kiu eble tiam staris sur la 
urbomuro dum nokta dejoro. Mi pensis ankaŭ pri la aŭguristino. Kien ŝi iris？
Ŝi estis strangulino． 

Daŭre faladis la pluvo, sed la vento iom post iom malfortiĝis．Nun regis 
la nokton nur muziko monotona： la plaŭdetado surtegmenta. Tamen tio 
trankviligis niajn nervojn. Mi aŭdis turniĝi aliflanken mian patrinon kaj poste ŝi 
eligis ronketon. Kaj la vizio pri rifuĝantoj，pri Maŭmaŭ, kaj pri la stranga 
aŭguristino malpreciziĝis en mia menso. Min venkis ondo da dormemo kaj mi 
endormiĝis. 

Mi ne sciis, ĉu tio estis en sonĝo aŭ en duondormo, kiam mi aŭdis 
grinceton. Tio estis unue tre akra kaj poste malakra, kaj enŝteliĝis trablovo en la 
ĉambron. Mi tike malfermis miajn okulojn. Mi trovis, ke la ĉambropordo estas 
iom nefermita. Eble mia patrino tion ne rimarkis, ĉar ŝia lito estis pli 
malproksima. Mi ne volis perturbi ŝin, do mi restis enlite kaj ne zorgis ellitiĝi 
por fermi ĝin. Mi supozis, ke hazarda venteto duone malfermis la pordon. Mi 
fermis la okulojn kaj provis retrovi mian dormon. 

Ĝuste kiam mi estis ensonĝigonta, mi malforte flaris akran odoron, kiu 
iritis mian nazon. Mi turnigis surdorsen kaj kuŝis tute vekita, ĉar la odoro estis 
tiel kaŭstika, ke mi preskaŭ sufokiĝis. Tre surprizite, mi vidis aron da scintilaj 
flagretoj moviĝanta tra la aero ekde la pordo en la ĉambron. Ĝi zigzagis kiel 
fluganta serpento; kaj dum ĝia tordiĝa vojado pli kaj pli akriĝis la odoro. Mi 
preskaŭ tusis, sed tion malhelpis la sennoma timo, kiu ekkaptis min. Mi pensis, 
ke ankaŭ mia patrino estis vekita, ĉar en la ĉambro estis stranga silento；ĉesis 
sia malforta ronkado. 

En la stranga senmoveco mi rigardis la fajreraron rampi ĝis la mezo de la 
ĉambro kaj poste ŝanĝi sian direkton al la vestoŝranko staranta apud la muro. 
La serpento subite tordiĝis en la aeron tie. Mi aŭdis tremi la pordon de la 
vestoŝranko. Iu estis ĝin tirmalfermanta. Kaj de ekstere enmoviĝis alia 
fajreraro．Mi komencis rimarki obtuzan sonon de frapetantaj paŝoj．La aero, 
saturita de la odoro, ekstreĉiĝis pro homa spirado, kiun mi nun povis rimarki. 

“Helpon！Helpon！Enŝteliĝis rabistoj！Helpon!” aŭdiĝis la abrupta sovaĝa 
krio de mia patrino. Ŝi certe estis rigardinta la fajreroj dum la tuta tempo. Ŝia 



 107 

kriego traŝiris la aeron. 
Pro la krio de mia patrino la du aroj da scintilaj flagreroj teren falis kun 

obtuza bruo, kiel du falantaj kometoj, kaj pezaj paŝoj rapidis el la ĉambro. Mia 
patrino jam saltis el la lito kaj lumigis per alumeto la olelampon. Ni elkuris en 
la koridoron, kriante per la tuta voĉo: “Rabistoj！Rabistoj!” Kiam ni alvenis la 
vestiblon, staris meze tie la rabistoj, du el ili. Ili ambaŭ portis nigrajn maskojn 
kun malbelegaj kurbaj nazoj, kaj staris tie senmove kaj minace rigardadis nin 
tra la du truoj, en kiuj ekbrilis per stranga fajro iliaj okuloj. Ili ne timis. Ili sciis, 
ke mia patrino kaj mi ne kapablis interbatiĝi kun ili. Ŝi kriegis kaj mi fikse 
rigardis la maskitojn, dum miaj kruroj tremegis. 

“Ne kriu kaj ne timu,” unu el la entrudiĝintoj diris. 
“Ni ne mistraktos vin！Ni venis ĉi tien nur por ion pruntepreni. Ni estas 

senmonaj, vi scias. Se ne temus pri la nutromankego, ni ne venus ĉi tien por vin 
ĝeni.” 

Tiel ordinara kaj plata estis la voĉo, ke ni sentis froston trairi niajn 
dorsojn. Mia patrino gapis al ili kun obtuza hororo； ŝiaj manoj estis 
suprenlevitaj kvazaŭ ŝi estus soldato preta por senarmigo far la konkerintoj．La 
du viroj，tamen, restis timige silentaj, starante senmovaj, dum iliaj ampleksaj 
figuroj ombris fantome en la malhela lumo. “Aj —” kriegis mia patrino denove, 
kaj ŝi ŝanceliĝe malantaŭeniris en la direkto de la kuirejo. 

“Mi diris, ke vi ne kriu,” unu el la viroj diris kolere. “Alie ni 
mortsufokos vin！Ni estas neniel rabistoj, komprenite？Se via urbeto estus tiel 
bonkora, ke ĝi donus al ni iomete da manĝaĵo — da kiu, ni scias, ili havas 
sufiĉe — ni ne venus ĉi tien por perturbi vin en la mezo de la nokto．Ni estas pli 
bonkoraj ol viaj homoj en la Ordkonserva Korpuso.” 

Tiel klara estis la intonacio de la voĉo, ke mi nun povis distingi la akcenton. 
Ĝi estis kruda kaj abrupta. Ili devis aparteni al la rifuĝantamaso． 

“Kvietiĝu！” kriis la alia maskito. “Kiam pliboniĝos la situacio, ni 
redonos al vi tion, kion ni prenis el tiu ĉi domo.” 

Kaj kviete ili foriris malantaŭen kaj malaperis en la eksteran mallumon. 
Mia patrino restis staranta apud la muro, kun la manoj ankoraŭ levitaj．Ŝi ŝajnis 
hipnotita de io. Nur tiam, kiam enversigis forta frida trablovo, ŝi rekonsciiĝis el 
stuporo kaj timo．Ŝi eklevis la lampon kaj komencis ekzameni la ĉambron. 
Apud la pordo, truego ĉirkaŭ tri futoin alta kai du futoin larĝa estis farita en la 
muro. Ĝi prezentis efektive teruran vidaĵon, ĉar ĝi forigis nian senton de 
sekureco. La dometo estis jam sendefenda, kun la pordo larĝe malfermita. 
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Ni iris al la ĉambro de Onklo Pan, apud nia bovinejo. Ĝi estis loko 
malneta, sed ĝi plaĉis al li, ĉar tie li povis aŭdi la spiradon de niaj bovinoj kaj 
flari la odoron de ilia glata haŭto. Li kutimis diri, ke nenie li povis dormi tiel 
komtorte, kiel en tiu ĉi loko. Efektive, li nun dormis profunde, kvazaŭ estus 
okazinta nenio en la domo. Eĉ kiam ni kliniĝis super lin en la lito, li ne 
ekmoviĝis. Li estis ĝuanta tre dolĉan ripozon. Sed li ne elpuŝis ronkojn laŭ sia 
kutimo. Li spiris tre feble. Liaj palpebroj flirtis agitate. Ĉu li koŝmaris tiam, mi 
demandis al mi? 

“Onklo Pan！ Vekiĝu！Ni ĵus spertis prirabadon!” mia patrino kriis apud 
lia orelo. 

Eĉ tiam li ŝajnis aŭdi nenion, kvankam daŭre moviĝis liaj palpebroj. 
“Onklo Pan！Kiel vi povas dormi tiamaniere en tia momento?” 
Al Onklo Pan absolute mankis aŭdosento. Liaj lipoj moviĝis kaj la pinto 

de lia lango elrampis leki la lipojn, kvazaŭ li ĵus finis bonan manĝon. Sed siajn 
okulojn li ne malfermis, kiel li ankaŭ ne respondis． 

Sen plua rimedo, mia patrino komencis skui lin tre forte per ambaŭ 
manoj．Li tute ne rezistis. Li lasis puŝi lian kapon tien-reen kvazaŭ kukurbon. 
Tamen finfine rigidiĝis lia nuko. Malrapide disiĝis liaj palpebroj, rivelante 
paron da idiotecaj, malspritaj pupiloj．Blindigis ilin la lumo de niaj du lampoj. 
Li ekkonstatis nian ĉeeston. Li sidigis rekte kaj ekgratis la kapon kvazaŭ 
provante revoki ion al sia memoro. 

“Kio estas al vi？Vi ŝajnis nenion aŭdi,” mia patrino diris. 
“Mi spertis sonĝon, s’rino, sonĝon belan,” li balbutis, ankoraŭ 

kapgratante. “Mi sonĝis, ke mi estis reveninta al mia vilaĝo, tie norde. Ili jam 
ne plu havas fratmilitojn tie. Kaj plenkreskis miaj nevoj kaj edziĝis kaj havas 
infanojn. Ili honorigis min per mirinda bonveniga manĝfesto. S’rino, tio estis 
bongustega, ĉiele bongustega！Kaj la vino aĝis kvindek jarojn. Ĝi estis 
enterigita de mia patro en la kelo, kaj nur lastatempe oni retrovis kaj elfosis ĝin. 
ĉiele bongusta, s’rino!” 

“Kion vi priparolas!” mia patrino kriis kolere. “Ni estas ĵus 
prirabitaj．Truego estas farita en nia muro. Kion vi priparolas?” 

“Kion？Prirabitaj?” Onklo Pan timtremegis. “Kion ili ŝtelis？Ĉu estas 
en ordo de niaj bovinoj?” 

Kaj neatendinte respondon, li saltis el la lito en sia piĵamo kai forkuris 
nudpiede al la bovinejo. Sed li subite haltis meze de la ĉambro kaj eligis 
dolorkrion. Li estis surpaŝinta ion brulantan. Kiam mi alportis tien la lampon, ni 
trovis faskon da brula incenso. Ĝi dissendis nebulon da ebriiga fumo. Tuj ni 
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komprenis, kio estis la aroj da fajreroj, kiuj trarampis la aeron en la ĉambro de 
mia patrino. Ili funkciis kiel torĉoj，sed samtempe kiel ebriigilo. 

“Feliĉe, ke ni estis maldormaj tiam,” komentis mia patrino kun surprizo 
kaj timo, “alie la tutan familion povis ebriigi la odoro kaj la rabistoj estus 
povintaj forŝteli la tutan domon.” 

“Mi komprenas —” Onklo Pan murmuris penseme al si. “Pro tio mi 
spertis tiel strangan sonĝon. Mi estis ebriigita. Ho, mia ŝtipokapo!” Kaj li batis 
peze sian kapon perpugne. Sed tempon li ne malŝparis antaŭ ol atingi la 
bovinejon. 

Larĝe malfermita estis la stalpordo, kiu aparte ebligis iri eksteren. Tie 
troviĝis jam nenio krom la trablovoj, kiuj daŭre enverŝiĝis tra la pordo kaj 
ĉirkaŭkirligis apud la muroj．Malaperintaj estis la bovinpatrino kaj sia filino. La 
fojnoplena trogo aspektis tre stranga meze de la stalo, sen la du konataj bestoj, 
kiuj ĝin primanĝus. Evidente pli ol du rabistoj enŝteliĝis en nian domon. La du 
bovinoj eble estis forkondukitaj longe antaŭ ol la rabistoj atingis la ĉambron de 
mia patrino. 

Onklo Pan plandobategis la teron, tordante siajn manojn kaj kriante per 
plena voĉo: “La senkoraj rabistoj！ Ili aŭdacas eĉ ŝteli miajn bovinojn！Nenion 
mi havas en tiu ĉi mondo krom du bovinoj！ Ke ili povis esti tiel senkompataj!” 
Sed ŝajne li ne kredis siajn okulojn. Li renversis la trogon, kvazaŭ eble la bestoj 
kaŝiĝus sube. Poste li piedpelis ĝin kvazaŭ ĝi estus pilko. Dum ĝi ruliĝis, la 
fojno dissterniĝis tra la tuta ĉambro, kreante teruran malordon. Fine ĝi atingis la 
ĉambrofinon kaj haltigis ĝin la muro. Onklo Pan restis tie staranta, vizaĝalmure, 
senparola kiel mutulo. Longatempe li ne moviĝis. Poste li sin turnis abrupte per 
la tuta korpo kaj forkuretis en la mallumon ekstere, kriante: “Kie estas 
Lajbaŭ？Li perfidis min. Eĉ unu bojon li ne eligis！” 

Mia patrino bruligis lanternon kaj ni sekvis Onklon Pan ĝis la sojlo. 
Lajbaŭ estis tie, kuŝante kortuŝe kontraŭ la muro, pluvsaturita kiel droninta rato. 
Li spiradis malforte, dum lia stomako feble ekmoviĝis supren-malsupren. Mia 
patrino skuis lian kapon. Stultece li disigis siajn palpebrojn, ligne rigardadis nin, 
kaj poste ilin refermis. 

“Ankaŭ li estas venenita!” mia patrino diris, ĉirkaŭserĉante helpon. 
Onklo Pan daŭre malbenis per si mem la rabistojn kaj sin tute ne ĝenis pri 
Lajbaŭ. “Alan！Alan!” mia patrino kriis. “Alportu iom da aleŭritoleo！Li 
bezonas fortan laksigilon!” 

Dume Onklo Pan ŝanĝis la celon de sia fia insultado de Lajbaŭ al la 
Ordkonserva Korpuso. “Kion faras la Ordkonserva Korpuso? Ĝi tenas pacon en 
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la urbeto sed devigas rabistojn veni al la vilaĝo por ŝteli miajn bovinojn！” Poste 
lia furiozo forturniĝis de la Korpuso ĝis Maŭmaŭ. Li kriis kvazaŭ Maŭmaŭ 
estus surloke: “Maŭmaŭ！Por kio vi utilas？La rabistoi ŝtelis miajn bovinojn de 
sub via nazo．Vi sentaŭgulo, kion vi faras?” Kaj li kuris al la dometo de 
Maŭmaŭ. Hazarde Maŭmaŭ havis hejmpermeson en tiu nokto. 

Alan elvenis kun bovlo da aleuritoleo．Mi malfermis al Lajbaŭ la buŝon, 
kaj mia patrino enverŝis la oleon. Li komencis spasme spiri kaj sufokiĝi. Mi 
distenis liajn makzelojn kaj Alan trinkigis al li bovlon da akvo. Poste ni 
enportis lin per la kruroj kaj lasis lin varmigi apud la fajro. 

Onklo Pan estis for la tutan tempon. Ni aŭdis lin kvereli kun Maŭmaŭ sur 
la vilaĝa placo. Maŭmaŭ daŭre diradis, “Jes, Onklo Pan, mi klopodos trovi ilin. 
Ne batu min！Mi klopodos trovi ilin. Ŝajnas al mi, ke la rabistoj iel rilatas kun la 
aŭguristino, kiu venis hieraŭ posttagmeze. Mi vidis ŝin dum mi hejmenvenis. Ŝi 
aspektis tre suspektinde.” 

“Mi fajfas pri ĉiaj virinoj. Mi malamas tiajn kreaĵojn. Mi deziras nur 
miajn bovinojn,” Onklo Pan klarionis. 

“Mi scias, mi scias. Mi scias, ke vi malŝatas la inojn ĉar tian vi ne 
havas,” Maŭmaŭ diris, ne sen iomda fiero en la voĉo. 

Onklo Pan fikse rigardadis Maŭmaŭ-on, kriante per plena voĉo: “Kion vi 
diras? Ĉu vi provas fanfaroni pri via manĝavida Korvino en tia momento?” 

Maŭmaŭ tuj paliĝis. Li babihs kiel eble plej rapide: “Volu silenti, Onklo 
Pan. Aŭskultu, prefere vi iru senprokraste elserĉi la bovinojn. Mi provos kapti 
la virinon, tiel ke ni eltrovu spuron pri la rabistoj．Bedaŭrinde ni en la 
Ordkonserva Korpuso okupiĝas nur pri misuloj．Tio estas la ordono transdonita 
al mi de Ŭang la Leono. Ne mia kulpo.” 

“For viajn ordonojn！Mi deziras nur, ke vi trovu por mi la bovinoin!” 
Onklo Pan insistis． 

“Sed mi devas obei la ordonojn transdonitajn de mia komandanto,” 
Maŭmaŭ diris pli laŭtvode, firmigante iom sian sintenon, “ĉar li pagas min!” 
“For vian komandanton！” Onklo Pan furioziĝis. 

Tiel daŭris la disputo dum duonhoro senrezulte, ĝis la voĉoj raŭkiĝis kaj la 
fortoj elĉerpiĝis. Poste ili foriris, unu por serĉi la bovinojn, la alia por aresti la 
aŭguristinon. Komencis tagiĝi. Lajbaŭ, jam varmigita de la fajro, komencis 
tremi spasme kaj vomi. Li elverŝis flakon da nigra fluidaĵo, kiu eligis tre 
malagrablan haladzon. Sed liaj okuloj estis jam malfermitaj, kaj eĉ komencis 
ekbrili. Lia vivo estis savita. Kaj la ruĝa suno duonvoje elmergiĝis malantaŭ la 
montoj oriente. 
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Je la matenmanĝa horo Onklo Pan revenis kun la juna bovino, kio surprizis 

kaj ĝojigis nin. “Povra bebo, ŝi aspektas tiel mizera kiel senpatrina infano, 
ĉirkaŭvagante en la malseka valo,” Onklo Pan diris al mia patrino, viŝante sian 
gutantan nazon per la maniko de sia robo. “Mi esperas, ke ŝi ne ekmalvarmumis. 
Vidu, s’rino, si rekonis min. Tuj kiam ŝi ekvidis min, ŝi blekis feble, skuante 
tien-reen la voston.” Kaj li flirtigis sian manon dekstren kaj maldekstren por 
montri, kiel ŝi skuis. “Ĉu ne? Precize kiel obeema filino. Kiam mi 
alproksimiĝis al ŝi, ŝi snufis mian manon kaj lekis ĝin per sia lango. Ho, tio 
estas lango tre tenera. Ĝi estas tiel mola kiel kotono…” 

“Kio pri la patrino?” mia patrino demandis. “Ĉu vi vidis la patrinon ?” 
“Ne,” Onklo Pan diris, kun subenturnitaj okuloj. “S’rino, mi surmetis al ŝi 

novan ligŝnuron antaŭ kelkaj tagoj．Devas esti, ke ili forkondukis ŝin. Ŝiaj 
piedsignoj ne estis rimarkeblaj, kiam ili alvenis la rokecajn montetojn. Ili 
transiris la montetojn en la arbaron, s’rino.” 

“Nu…” Mia patrino estis interrompita tuj, kiam ŝi ekparolis. Tumulto 
ekkresĉendis ekstere kaj alvenis nian domon. Tio estis la voĉo de Maŭmaŭ: 
“Fiulino！Vi venis por elspioni la vojojn kaj irejojn por la rabistoj．Mi 
batpulpigos vin, se vi ne sciigos, kie ili troviĝas.” Ni eliris por vidi, kio okazas. 
Maŭmaŭ trenadis niadirekten virinon per ŝia kolumo. Ni rekonis unuavide, ke ŝi 
estas la vaganta aŭguristino, kiun ni renkontis la hieraŭan tagon. Ŝia robo estis 
kotŝmirita, ŝia kaptuko estis for, kaj ŝiaj mallongaj elstarantaj haroj aspektis 
aparte groteskaj． 

“S’rino, ŝi eĉ ne ektimis, kiam ŝi vidis min,” Maŭmaŭ diris al mia patrino, 
daŭre firmtenante la virinon. “Ŝi staris apud krucvojo, farante ian skizadon kiel 
geologo, kaj ŝajnigis, ke ŝi estas klera, respektinda virino. Rigardu ĉi tiun 
galimation!” Li elmetis malgrandan skizlibron. Ĝi montris la geografion de la 
najbarajo, la riveron, la ŝoseon, la valojn, la montetojn kaj la montojn, kiujn ŝi 
estis desegninta. 

“Por kio utilas do?” mia patrino demandis, mistifikita de la mapo. 
“Por kio?” Maŭmaŭ komentis, “por ke siaj kamaradoj trovu la vojojn 

dumnokte.” 
“Mi nenion komunan havas kun ajna rabisto, mi ja diris!” protestis la 

virino kai provis ekkanti la libron. 
“Vi aŭdacas langumadi?” Maŭmaŭ kriis．”Ĉu vi scias, kiu mi estas?” 

Maŭmaŭ plifirmigis sian alkroĉon kaj rigardis ŝin minace kiel legenda batalisto 
sian viktimon. Oni neniam rigardis lin kiel aravulon en nia vilaĝo. Tial li nun 
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mienis gravecon kaj aldonis: “Ĉu vi scias, kiu mi estas?” 
“Mi scias, ke vi estas ĉashundo de l’ riĉuloj！” diris la virino laŭte per sia 

basvoĉo． 
Maŭmaŭ grincigis siajn dentojn, sed lia vizaĝo palis. “Brutulo！Klarigu al 

mi, kion signifas ĉashundo.” Kaj li komencis ŝiri ŝian robon kaj piedbati ŝian 
postaĵon. Ankaŭ ŝi komencis lukti. Postmomente ŝia robo estis disŝirita kaj 
vidiĝis ŝia brusto. Elfalis sur la teron du buloj da pajlo．Ŝiaj mamoj estis falsaj! 
Ŝi estis viro transvestita kiel virino！Vidante la du pajlobulojn, ŝi ĉesis lukti. 

“Hm,” Maŭmaŭ diris, imitante la cinikan voĉon de l’ intendanto de 
bienulo Ĉu Min, kiu ĉiam enhavis iom da mokemo. “Do vi estas viro！Venu kun 
mi al la ĉefsidejo de l’ Ordkonserva Korpuso!” Maŭmaŭ trenis lin en la 
direkton de la ŝoseo. 

Tuj la falsa virino falsidiĝis kaj rifuzis moviĝi, kun vizaĝo morta kiel 
vakso. 

“Frato,” ŝi diris al Maŭmaŭ per malespera voĉo, “mi scias, ke vi estas 
malriĉa kamparano. Mi neniel estas via malamiko, ĉar mi laboras por la 
malriĉularo．Kial vi devas treni min al la ĉefsidejo de via Korpuso？Oni certe 
mortigos min. Ĉu plaĉus al vi, se la ĉashundoj de via bienulo mortigus vian 
amikon?” 

La esprimo “ĉashundoj” mem furiozigis Maiunaŭ-on. “Inferen vi!” 
Maŭmaŭ diris. Poste li levis per sia tuta forto la falsan virinon kaj fortrenis lin 
kvazaŭ rezisteman porkon. 

Ni ŝtoniĝis, rigardante ilian luktadon kaj malaperon direkte al la urbeto. 
“Onklo Pan,” mia patrino murmuris fine, kiam Maŭmaŭ kaj la alivestita 

virino malaperis tra la urbomuro,” la falsa aŭguristino parolis tre simile al la 
juna fuĝulo, kaj memorigas min pri la tiunokta persekutado．Turmentas min la 
penso, ke Ŭang la Leono torturos lin. Iru al Onklo Pejfu kaj petu, ke li uzu sian 
influon ĉe Ĉu Min por efektivigi lian liberiĝon. Ni ne volas tro profundiĝi en la 
aferon de l’ rabado. Finfine temas pri malbonŝanco. Ni ne ĝuste traktis nian 
Dion Kuirejan je la malgranda novjaro, sekve ni rajtis malbonŝancon. Iru al la 
urbeto, Onklo Pan, rapide!” 

“Jes, s’rino,” Onklo Pan diris panike, ankaŭ terurite. Ni ĉiuj jam sentis 
malprecize, ke tiu falsa virino estas iel ligita kun la persekutita juna fuĝulo, kiu 
faris ian misteran laboron inter la malriĉaj kamparanoj de l’distrikto. Eble ŝi 
faris similan laboron inter la rifuĝantoj ĉi tie. Se jes, certe mortigos ŝin Ŭang la 
Leono. Pripensante tion, Onklo Pan forgesis pri la bovinpatrino. Sen alia vorto, 
li ekiris al la urbeto por savi la kaptiton. 
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Tagmeze Onklo Pan revenis el la urbeto, ŝvitante malgraŭ la malvarma 

vetero. Li estis rapidinta la pliparton de la vojo. 
“Ĉu vi trovis Onklon Peifu?” mia patrino demandis. “Jes, s’rino,” li diris, 

peze spirante. “Sed li estas tre okupata, pakante siajn librojn kaj ceteraĵojn. 
S’rino, ĉiuj butikoj estas duonfermitaj. Tre malbona novaĵo estas sur la vento. 
Oni diras, ke okazis multaj malpaciĝoj inter la rifuĝantoj kaj malriĉuloj en la 
montarego. Kaj hieraŭ vespere, dum pluvegis kaj peĉe mallumis, la tumultantoj 
sukcesis trarompi en la gubernian urbon kaj senarmigis la Ordkonservan 
Korpuson tie kaj mortigis la guberniestron. La ĉielo estas falonta, s’rino. Mi ne 
kredas miajn maljunajn orelojn！Mi neniam supozus, ke la malriĉuloj aŭdacos 
mortigi la estron de la gubernio.” 

Mia patrino senvortiĝis, rigardante en stuporo kaj timo Onklon Pan. 
“S’rino, iu mortigis la guberniestron！” Onklo Pan aldonis. 

Mia patrino eksaltis. “Kion vi diras?” ŝi demandis. “La malriĉuloi 
mortigis la guberniestron!” 

“Do kio pri la falsa virino? Ĉu Ŭang la Leono ĉesigos lian vivon?” 
“Mi ne scias, s’rino. Ili katenis lin kaj faras enketon. Bienulo Ĉu Min 

mem pridemandas lin, s’rino, eĉ en ĉambro sekreta. Al neniu estas permesite 
aŭskulti. Ĉeestas nur Ŭang la Leono kaj ties gvardianoj.” 

“Ĉu ne povas Onklo Pejfu fari ion por li?” 
“Mi ne scias, s’rino. Ankaŭ li ne povis eniri tiun ĉambron. Sed li 

promesis laŭeble persvadi Ĉu Min-on liberigi lin. Li kontaktos nin posttagmeze 
kaj sciigos al vi la rezulton, s’rino.” 

Ni atendis la alvenon de Onklo Pejfu. 
Kiam ekkrepuskiĝis, Lajbaŭ sufiĉe refortiĝis post la veneniĝo, kvankam 

li ankoraŭ aspektis tre malforta. Li provis sian unuan bojon al vizitanto, kiu 
kriis kaj grumble murmuris al li de ekstere. Onklo Pan eliris kaj envenigis la 
gaston. Tiu estis Onklo Pejfu. Ĉifoje senverge. 

“Mi rapidegas, s’rino,” Onklo Pejfu diris al mia patrino. “Mi venis nur 
por sciigi, ke ne ekzistas espero pri liberiĝo de tiu falsa virino. Mi uzis mian 
tutan influon，ĉe bienulo Ĉu Min por helpi lin, sed vane. Mi eĉ tiom riskis diri, 
ke se la bienulo ne ordonos al Ŭang la Leono liberigi tiun ulon, mi ne instruos 
liajn infanojn — ŝercece, kompreneble. Divenu, kion diris la bienulo！Li diris, 
‘Foriru, mi ĉiam trovos instruiston!’ Pro tiuj vortoj tre forte batis mia koro, 
s’rino．Supozu, ke li vere forprenos la infanojn el mia lernejo…” Lia maljuna 
voĉo rompiĝis. Li ŝajnis plorema. 
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“Do kion ili faros pri la falsa virino?” demandis angorete mia patrino. 
“Ho, teruraĵon, s’rino. Oni publike pendumos lin morgaŭ kiel 

ekzemplon al la leĝojn malrespektanta popolo. Vidu, s’rino, oni ne povas sendi 
lin al kortumo en la gubernia urbo, ĉar ĝin okupis hieraŭ nokte la 
tumultantoj．Ha, teruraĵo, s’rino！” 

“Kian krimon kulpis la falsa virino por meriti pendumon？Li estas nur 
kunulo de rabistoj，se ne aŭguristo.” mia patrino diris. 

“Ho ne, s’rino！Oni torturis lin en tiu ĉambro ĝis li konfesis, ke li estas 
revolucia agento, kies tasko estas organizi la malriĉajn rifuĝantojn kaj 
kamparanojn por batali kontraŭ la bienuloj．Li neniel rilatas kun viaj rabintoj, 
s’rino. Nur koincide li venis al via domo la antaŭan tagon. Li estas helpanto de 
la mistera juna fuĝulo. Ĉu vi aŭdis pri la juna fuĝulo, la danĝera revoluciulo?” 

“Nu…” mia patrino balbutis heziteme. “Nu, ne, pri tia persono mi nenion 
aŭdis.” 

“Li estas eksterordinarulo, s’rino. Ĝuste li secrete organizis la 
malriĉulojn por kapti la gubernian urbon. La falsa aŭguristino provis fari same 
en tiu ĉi distrikto. Li jam kontaktiĝis kun multaj rifuĝantoj kaj 
kompatinduloj．Povus okazi tumulto iun vesperon ĉi tie, se oni ne estus kaptinta 
lin. Li ne timis konfesi tion. Do oni devas pendumi lin morgaŭ por timigi la 
homamason kaj estingi la fajron.” 

“Terure！Terure!” mia patrino murmuris. “Ke povas esti tiaj aferoj？Mi 
ne kredas！Mi ne kredas！” 

“Vi devas kredi, s’rino. Estas vere, tute vere．Okazas aferoj multe pli 
teruraj en la mondo ekstera, s’rino. Ĉu Junĉi skribis al vi pri tio？Mi opinias, 
ke ne, ĉar li ne volas zorgigi vin. Vidu, la nova armeo — oni nomas ĝin la 
revolucia armeo — de la Sudo jam trasturmis la Jangzi*-valon kaj eĉ parton de 
la Nordo, kaj ekstermis multajn militlordojn kaj mandarenojn de la malnova 
reĝimo. La junularo kiel tiu fuĝulo organizis antaŭe la malriĉulojn ĉie. Pro tio, 
kien ajn la armeo iris, ĝi venkis en la batalo. Vidu, la nova armeo multe 
dependas de la helpo kaj potenco de la malriĉuloj.” 
“Kial li ne skribis al mi pri ĉio ĉi?” Mia patrino komencis kompreni kaj do 
zorgigis sin. “De kie vi aŭdis pri ĝi？Ĝi sonas tiel fantazie. Se tio estus vera, li 
do devus reveni hejmen, ĉar la komerco de lia mastro estus dum la milito 
_______________________ 
*Jangzi：Ĉine Changjiang [Ĉangĝjang] (Longa Rivero). La plej granda rivero 
en Ĉinio, 6300 km. longa, trapasanta sudokcidentajn, centrajn kaj orientajn 
provincojn kaj enfluanta ĉe Ŝanhajo en la Orientan Ĉinan Maron. 
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interrompita.” 
“Estas absolute vere, s’rino．Mi aŭdis tion de Batato, la urba mesaĝisto, 

kiu ĵus faris vojaĝon al la Urbego laŭflue de la rivero. Eĉ unu tagon ne estis 
interrompita la komerco de Junĉi, ĉar la revolucio okazis tiel rapide, tiel 
neatendite, kiel la pasintnokta kapto de la gubernia urbo far la homamaso. La 
malriĉuloj jam kaptis la gravajn urbojn eĉ antaŭ ol alvenis la Suda Armeo. 
Estas ja nekredeble, tamen vere, s’rino．Tiu mesaĝisto neniam mensogas. Se li 
mensogus, la homoj ne permesus, ke li faru tiun laboron.” 

 “Ĉu povis okazi？Ĉu povis okazi?” mia patrino ripetadis al si, 
rigardante stultece eksteren, kie pluraj paseroj ĉirpis tiel monotone kiel kutime. 

“Mi ovinias. ke nia nuna Dinastio ŝangiĝos,” Onklo Pejfu komentis 
murmure monologe. “Ĉio renversiĝis. Okazis akvomankego, okazis murdo de 
guberniestro, viro ŝajnigis sin aŭguristino, mankas respekto al klereco, kaj la 
bienulo la tutan tempon minacas la lernejestron per malsatado… Nur pensu, kia 
estas nun la mondo．Devas okazi ŝanĝiĝo. Mi certas, ke nia Dinastio estas 
ŝangiĝonta.” 

“En kian Dinastion ĝi do ŝangiĝos?” Onklo Pan, kiu estis sidinta kviete; 
profunde pensante la tutan tempon, aliĝis al la konversacio. “Ĉu ĝi ŝanĝiĝos 
denove de la Respubliko al la Monarkio?” 

“Mi ne scias,” Onklo Pejfu sulkigis sian maljunan frunton. “Monarkio, 
eble. La homamaso kaj la Suda Armeo jam forviŝas ĉiujn malbonulojn kaj 
militlordojn. Mi pensas, ke baldaŭ aperos reala Di-nomumita Imperiestro, kiu 
forviŝos la tumultulojn kaj konstruos grandan unuiĝintan Imperion denove. 
Vidu, la aferoj ne povas la tutan tempon daŭri tiel. Gepatroj ne respektas 
instruistojn kaj infanoj ne respektas siajn gepatrojn. Senelira cirklo, ĉu ne？Ne 
povas daŭri tiel. Parenteze, ĉu via honorinda pliaĝa filo skribis al vi?” Li sin 
turnis al mia patrino. 

“Ne, kial?” Mia patrino eksaltis pro la demando.  
“Nu, ŝajnas al mi, ke li sciigus tion al vi.” 
“Kio estas tio？Diru, mi petas!” Mia patrino ektimiĝis. 
“Nu,” Onklo Pejfu diris malrapide, suspirante. “Mi pensas, ke mi ne 

devus sciigi vin. Ĉiuokaze vi ekscios pli aŭ malpli frue. La mesaĝisto diris al 
mi, ke via filo aliĝis al la kio-ĝi-nomiĝas politika buroo de la nova armeo kaj 
iris al Ŝanhajo．Li ankaŭ edzinigis modernulinon, kiun laŭ ilia ĵargono ili nomas 
‘kamaradino’！Ne malĝoju pri tio, s’rino. Tiaj estas la aferoj nuntempe. Mi diris, 
ke ŝanĝiĝas la Dinastio. Tio ne daŭros longe. Via filo reprudentiĝos siatempe. 
Mi opinias, ke tial Junĉi ne sciigis vin.” 
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Kiam li finis sian komentadon, aŭdiĝis plorsingultoj el la malluma angulo 
en la ĉambrofino. Ili estis spasmaj，interrompitaj de nazblovadoj．Ni ĉiuj 
direktis nian rigardon tiuflanken kaj konstatis, ke tiu estas Alan, kiu ploras. 
Neniu iam rimarkis, ke ŝi sidadis tie sur malalta benko kaj aŭskultis la 
konversacion. Ŝin tutan tremigis la plorado, kaj larmoj ruliĝis el ŝiaj okuloj, 
malordigante ŝian vizaĝon jam malbeligitan de la variolaj postsignoj．Neniu 
aŭdacis alproksimiĝi al ŝi. Mi sciis, pro kio ŝi ploras, sed mi trovis neniujn 
vortojn konsolivajn. Ŝi aspektis, en tiu angulo, aparte soleca, kaj por la unua 
fojo ŝajnis superflua en la domo. Efektive, ŝi neniam kapablis aliĝi al nia 
konversacio. Ŝi aŭ estadis solace izolita, aŭ laboris diligente kiel sklavo. 

“Temas pri destino！Temas pri destino, ke estas tiel,” mia patrino 
murmuris al si. “Mi edukis ŝin kiel mian posteulon en la domo… sed…” 
Silentiĝis ŝia voĉo. Fiksiĝis ŝia rigardo al la tero antaŭ ŝi．Sed ŝi ne iris al Alan 
por haltigi ties ploradon. 

Onklo Pejfu ne povis kompreni, kion diris mia patrino. Li ĉirkaŭrigardis 
panike, kun lipoj tremantaj kvazaŭ li volus diri ion. La plorsingultoj de Alan 
fariĝis plikaj pli streĉaj dum ni silentadis. “Mi bedaŭras, mibedaŭras,” finfine 
babilis Onklo Pejfu rapide. “Mi forgesis pri ŝi. Mi ĉiam forgesis pri ŝi, 
kompatinda Alan!” Kaj li stariĝis．Li ĉirkaŭkirliĝis en la ĉambro, serĉante ion, 
sed vane. “Ho, mia povra kapo！Mi eĉ forgesas, ke hodiaŭ mi ne kunportis la 
vergon. Kiel terure！Mi ĉiam sentas min perdita sen la vergo！Mi devas jam iri. 
Mi devas iri!” 

Onklo Pejfu plandumis el la ĉambro, lasante Alan-on ploranta. 
“Kiel stranga aspektas la maljuna instruisto sen la vergo！”estis ĉio, kion 

povis diri al mia patrino Onklo Pan por rompi la mediteman silenton. 
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IX 
La salono aspektis morne en la vespero sub la febla lumo de la olea 

lampo. Alan daŭre plorsingultis tute sola, kvieta kiel muso, en malluma angulo, 
kaj rifuzis konsoliĝi, kaj rifuzis ĉian manĝon. Mia patrino restis religie silenta, 
jen rigardante la flagretantan meĉon, jen ekrigardante Onklon Pan, kiu sidis sur 
trikrura benko apud la muro, ankaŭ mute. Mi sciis, ke io obsedas ilin. Kiam ajn 
io pezis sur iliajn korojn, ili fariĝis pensemaj kaj senparolaj. Onklo Pan eĉ ne 
fumis sian pipon. 

La olea lampo komencis pli kaj pli malheliĝi. Persistadis la silento. Sed 
neniu volis endormiĝi. Onklo Pan finfine stariĝis, verŝis iom da oleo en la 
lampon, kaj la flamo tuj plifirmiĝis kaj plifortiĝis. Poste li denove sidiĝis sur la 
benkon kaj gratis sian kapon. Post iom da tempo li subite ekbabilis penteme： 

“Mi scivolas, kion faras Ŭang la Leono kaj ties homoj al la falsulino 
hodiaŭ vespere. Ili eble torturos lin denove por pliaj informoj antaŭ ol ili 
pendumos lin morgaŭ. Mi havas zorgojn, s’rino.” 

“Ankaŭ mi, Onklo Pan,” mia patrino diris. Ektremis ŝia voĉo. 
“S’rino, mi scivolas, ĉu mi kulpas pri tio.” Onklo Pan rigardis mian 

patrinon naive kiel infano. “Se mi ne estus urĝinta Maŭmaŭ-on trovi por mi la 
bovinojn, la falsulinon eble oni ne kaptus. Mi sentas doloron en mia koro, 
s’rino. Mi vere ne devis fari ion similan:” 

Mia patrino ne respondis tuj，sed fikse rigardis Alan-on en la malluma 
angulo, kiu, kurbigite, aspektis kiel ombro. La flamo sur la meĉo de l’ olea 
lampo tremis pro la trabloveto, kiu enŝteliĝis tra la fendetoj sur la muro. Ni 
ankoraŭ ne riparis la truon faritan de la rabistoj en la antaŭa nokto．Ni simple 
enŝtopis al ĝi pajlon kun iom da koto, sekve ĝi enlasis la noktan venton. 

“La domo ŝajnas terure malvarma kaj malplena,” mia patrino ekparolis 
per murmura distrita voĉo, kvazaŭ alparolante sin. “Mi pensas, ke hodiaŭ 
vespere mi ne povas dormi.” 

“Ankaŭ mi ne povos dormi,” Onklo Pan diris. “Mi sentas ian malordon de 
mia koro, s’rino．Honeste, ian malordon. Mi pensas, ke ĝi iĝas maljuna, 
maljuna kiel mi mem.” 

“Ni preĝu Dion, Onklo Pan,” mia patrino diris, ankoraŭ distritavoĉe, 
forturnante sian rigardon de Alan. “Ni jam delonge forgesis preĝi. Ni nenion 
povas fari, Onklo, krom preĝi. Ni preĝu por la kompatinda junulo. Ni preĝu, ke 
Dio benu ankaŭ nian Alan-on.” 

Aŭdante mencion de sia nomo, Alan subite eklarmis, kaj forte skuiĝis en 
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sia obskura, forgesita niĉo. 
“Ne ploru, mia infano, la Destino devigis,” murmuris mia patrino. Kaj ŝi 

kunmetis siajn manojn, fermis siajn okulojn kaj ekdiris la preĝon. Onklo Pan ne 
povis aliĝi, ĉar li malmulte scipovis legi kaj neniam lernis preĝi. Li simple 
restis profunde silenta kaj larĝe malfermis siajn infanecajn maljunajn okulojn. 
Sentiĝis religia intenseco en la etoso dum la murmurado de mia patrino daŭris 
glate kaj monotone. La lipoj de Onklo Pan komencis disfali kaj la spaco inter ili 
pli kaj pli vastiĝis, ĝis finfine li aspektis komplete idiote. 

Subite fajfis trans la tegmenton forta vento, kaj la blovo alportis tumultan 
bruegon, kiu paŭzigis la preĝadon de mia patrino. Samtempe kun tiu sono 
leviĝis ondo da furiozaj bojoj en nia vilaĝo kaj en ĉiuj ĉirkaŭaj vilaĝoj. Ni ĉiuj 
stariĝis, alarmitaj kaj senparolaj, rigardante unu alian. Alan ektimis, ĉesis 
plorsingulti, kaj pliproksimiĝis al mia patrino antaŭ la lampo kaj komencis 
tremi kiel paserido. Ŝiaj okuloj estis ŝvelintaj kaj ruĝaj，kio plimalbeligis ŝian 
variolumitan vizaĝon. Dum ni ĉiuj staris en profunda silento, ni povis percepti 
la direkton de la tumulto. Ĝi ne komenciĝis en la vilaĝo, Kaj sekve ne rilatis al 
rabado. Ĝi venis de malproksime. 

Onklo Pan suspiris malŝarĝige. Sed la bruego iĝis pli minaca kaj pli 
tumulta. Kaj en la konfuzita bruego ni ŝajnis distingi specon de fajfado, kiu 
siblis tra la aero. Ŝajnis ke legio da mesaĝkolomboj preterpasas super niaj 
tegmentoj．Sed estis tiel mallume, ke neniu birdo kapablus flugi. 

“Kio estas tio?” mia patrino diris, senkomprena pri la strangaj bruoj． 
“Tio tre similas al fugantaj kugloj, s’rino,” Onklo Pan diris. “Kiam mi 

estis en la Nordo kaj kiam bataloj okazis inter malamikaj militlordoj，mi 
kutimis aŭdi kuglojn flugantaj tra la aero tiamaniere. S’rino, tio estas nenia 
muziko. Ĝi estas batalado.” 

“Kiel povas esti？Neniam oni batalis ĉi tie！” 
“Eble temas pri banditoj, kiuj venis prirabi la urbeton en la mallumo. Nu, 

ni ekrigardu. Mi ne povos dormi, ne sciante certe pri kio temas. Venu do, 
s’rino，ni ekrigardu !” Onklo Pan grimpis sur la tegmenton por vidi, pri kio 
temis. Sekvis lin mi kaj mia patrino．Alan tro timis, do ŝi restis en la ĉambro. Ni 
kaŭris supre de la domo, kaj povis aŭdi la tumulton multe pli klare. Ĝi venis de 
la urbeto, kiu nun staris en la mallumo kvazaŭ grandega nevidebla maro kreanta 
gigantan ŝtormon, kiu minacis submergi la najbaraĵon. Ni komencis tremi, parte 
pro la malvarmo, parte pro timo. Neniam antaŭe, ni aŭdis tiajn sonorajn 
homajnvoĉojn en tiu ĉi trankvila kamparo. Kaj el tiu timiga bruego elvenis 
centoj da flamantaj torĉoj. Ili ĉirkaWancis la urbeton kiel vaglumoj. Ĉiufoje 
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kiam la bruo kreskis al grumbla tondrego, okazis salvo da pafado. Kaj la 
ekkrako ĉiam vekis alian blekegon tertremigan. 

“Mi ne komprenas, pri kio temas, Onklo Pan,” mia patrino diris, dum ŝiaj 
dentoj klakis pro timo. “Mi neniam en mia vivo vidis tiaĵojn.” 

“Ankaŭ mi ne komprenas ĝin, s’rino,” Onklo Pan diris. “Ne ŝajnis 
probable, ke temas pri banditoj, kiuj klopodas trarompi la urbomuron. Banditoj 
neniam tiel multnombras kaj aŭdacas.” 

“Do kio ĝi estas, Onklo Pan? Mi timas.” 
“Mi vere ne scias, s’rino. Mi pensas, ke tio povas esti ia ribelo. Tiom da 

rifuĝantoj troviĝas, kaj la Ordkonserva Korpuso tiel mistraktis ilin. Eble tiuj 
vagantoj provas kapti la urbeton por akiri manĝaĵon, kiel ili jam faris en la 
gubernia urbo en la montaro — ĉu ne Onklo Pejfu rakontis al ni pri tio?” 

“Tio estus terura!” 
“Ĉu ne Onklo Pejfu ankaŭ rakontis al ni, ke nia Respublika Dinastio 

ŝanĝiĝas? Kiam foriras malnova dinastio, s’rino, ĉiam antaŭas tion perturboj.” 
“Ŝanĝiĝo de dinastio Kian novan sistemon ni tiam havos？Kiam 

formortis la malnova dinastio Cing*, vi viroj devis fortondi la harplektaĵojn. Ĉu 
en la nova reĝimo vi rekreskigos la harplektaĵojn?” 

“Mi ne scias, s’rino. Ĉu aŭ ne ni rehavos harplektaĵojn, ni restados tute 
same en la koro. Ni simplaj kampuloj neniam ŝanĝiĝas. Ni amas nian teron kaj 
niajn bovinojn kaj perlaboras nian vivrimedon sur la tero…” 

Interrompis la dialogon alia bruego interrompita per la mallaŭta krakado 
de pafiloj. Tio ŝvelis kiel subita alfluo de giganta ondo, kiu dronigis ĉion, sed 
baldaŭ subiĝis, lasante post si malplenan spacon kaj grandan kvieton. La 
dancantaj torĉoj dividiĝis en du sekciojn, kiuj en du vicoj sekvis sian vojon kaj 
malaperis en kontraŭajn direktojn tra la mallumo kvazaŭ du fajrserpentoj en 
sombrajn kavernojn. Sed la antikva urbeto disradiis super si aŭreolon de fajro, 
kiu bruligis la nevideblan ĉielon. 

“La urbeto estas kaptita,” Onklo Pan murmuris. “Ĉu vi certas?” estis la 
dubema demando de mia patrino． 

Al tio neniu respondo eblis, samkiel neniu klarigo eblis pri la aŭreolo en la 
ĉielo. Ni palptrovis nian vojon malsupren de la tegmento kaj envenis denove la 
salonon. “Nu, nova dinastio?” mia patrino diris hezite. Sed ŝiaj okuloj disradiis 
seriozan rigardon, duone alarmitan kaj duone melankolian. Onklo Pan nur frotis 
sian kalvan verton. Post momenta silento li murmuris, “Ĉiuokaze mi jam ne 
_______________________ 
* dinastio Ĉing: Dinastio，kiu regis Ĉinion dum 1644-1911. 
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ne kapablas rekreskigi harplektaĵon. La homoj devos forgesi pri mi, ĉiuokaze.” 
“Ni esperu, ke la homoj forgesos nin,” eĥis mia patrino. 
Kaj mankis al ili pluaj vortoj．La silento iĝis morna kaj timiga. Ni 

enlitiĝis. 
 
La postan tagon Onklo Pan estis la unua vekito en la vilaĝo．Aŭdiĝis 

hastaj kaj pezaj frapoj sur nia pordo kaj la ripetata krio, “Onklo Pan！Onklo 
Pan！Malfermu la pordon!” Ŝajnis, ke Onklo Pan fariĝis speco de gravulo en la 
vilaĝo, kiun oni devis ĝeni pro ia urĝa afero tiel fruahore. Mi salte stariĝis kaj 
kuretis el la ĉambro kaj aliĝis al li. Li hezitis malfermi la pordon, malantaŭ kiu 
li restis staranta, fingrumante sian kalvan verton. Li pensis ion pri harplektaĵoj. 

Mi ŝovis la riglilon kaj la pordo abrupte malfermiĝis. Sur la, sojlo staris 
homamaseto．Onklo Pan estis konsternita；liaj revemaj okuloj palpebrumis kaj 
lia mano ankoraŭ fingrumis lian senharan kranion. La vidaĵo estis neatendita 
kaj miriga. Ĝi estis Maŭmaŭ en uniformo de la Ordkonserva Korpuso kaj 
ŝnurligita kiel kaptito, kun vizaĝo tre gratita kaj ankoraŭ sanganta. Kelkaj 
sovaĝaspektaj kamparanoj apudstaris. Ili havis sur la brako ruĝajn insignojn 
surskribitajn per tri krudaj ideogramoj：Kamparana Volontula Brigado. Ili ne 
estis ĉilokaj homoj, ĉar ili parolis per forta akcento. “Ĉu ili estas la senteraj 
rifuĝintoj el la grandaj montoj?” mi demandis min mem. Sed antaŭ ol mi trovis 
respondon, junulo lampaŝis el la homamaseto kaj demandis al Onklo Pan, 
fingromontrante Maŭmaŭ-on, “Vi konas tiun homon,ĉu ne？” 

Onklo Pan kirligis siajn okulojn antaŭ la junulo, kiu ne havis ruĝan 
insignon sur la brako, kaj kies vestaĵoj estis ŝire ĉifonitaj. Ankaŭ li havis 
gratvundojn sur la vizaĝo, sed la sango jam solidiĝis. Al ni ŝajnis, ke ni konas 
lin. Stulte ekzameninte lin dum pluraj minutoj, Onklo Pan subite saltleviĝis, 
forprenante la manon de sia kalvaĵo, “Ĉu vi ne estas pendumita？Onklo Pejfu 
diris al mi, ke oni pendumos vin ĉimatene!” Tiu junulo estis la falsa virino！ 

La demandon li ne respondis, sed pludemandis tre serioztone , “Ĉu vi ne 
konas tiun homon, olda Onklo？Diru rapide, ĉar ni estas tre okupataj.” Li 
denove fingromontris Maŭmaŭ-on. 

Onklo Pan eksaltis, rekonante la kontuzitan vizaĝon de Maŭmaŭ. “Jes, 
mi konas lin,” Onklo Pan diris rapide. “Li estas Maŭmaŭ, nia najbaro. Kio 
misas pri li?” 

Maŭmaŭ subite ekparolis per plorema voĉo, “Onklo Pan, ili volas 
pendumi min anstataŭe. Ili diris, ke mi estis la ĉashundo de bienulo Ĉu Min. 
Hundo mi ne estas, Onklo Pan, ĉu？Mi estas plenkreskinta viro, kiel vi povas 
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vidi.” 
“Fermu la faŭkon!” la falsa virino kriis. Poste li sin turnis al Onklo Pan, 

denove demandante, “Ĉu li estas bonulo aŭ ne?” 
“Li estas bonulo, sinjoro oficiro,” Onklo Pan respondis respekteme, per 

balbuta voĉo, konstatinte ke tiu junulo devas posedi ian militan rangon. 
“Do pro kio li fariĝu ano de la Ordkonserva Korpuso?” 
“Ĉar li havis nenion por manĝi, sinjoro oficiro. Ni spertis akvomankegon, 

ĉu ne？Nenio venis el la grundo. Kaj lia edzino, Korvino, havas stomakegon. 
Ŝi konsumas duoble tiom da rizo, kiom viro. Do Maŭmaŭ devis trovi postenon 
por manĝigi ŝin. Maŭmaŭ amas ŝin kiel diinon, ĉu ne?” 

La falsa virino ne povis ne rideti pro tiu eldiro．Sed li provis kaŝi la 
rideton per grimaco, kiu, sur lia gratita vizaĝo, aspektis malbele. “Ĉu tio estas 
vera?” li demandis． 

“Absolute vera,” Onklo Pan respondis, alprenante seriozan mienon. “Foje 
mi vidis Korvinon manĝi. Ŝi finmanĝis kvar bovlojn da rizo per unu fojo, dum 
Maŭmaŭ kapablis nur du. Ŝi bezonas du edzojn por nutri ŝin,kredu min.” 

“Bone, mi fidas viajn vortojn,” la falsa virino diris．Poste li sin turnis al 
la kamnaranaj volontuloj kai aldonis, “Liberigu lin, kamaradoj. Ĉifoje ni 
pardonas lin. Ni pendumos lin, se li provos denove labori por sia bienulo!” 

La kamparanaj volontuloj malligis la ŝnurojn, liberigante Maŭmaŭ-on, 
kaj poste lasis lin al Onklo Pan. Antaŭ ol ili foriris, la falsa virino diris denove 
al Onklo Pan, “Mi kredas vin, Onklo. Ke Maŭmaŭ estas malriĉa kamparano, 
tion ni scias．Sed li estas samtempe nia malamiko. Li devus esti nia amiko, ĉar 
fundamente li estas sentera. Prizorgu lin kaj certigu, ke li estu bona.” Poste li 
foriris kun la anoj de la Kamparana Volontula Brigado rapide al la urbeto. 

Maŭmaŭ kaj Onklo Pan frontis unu la alian, kvazaŭ ili estus nekonatoj, 
kun staplo da ŝnuroj neuzataj antaŭ la piedoj. Maŭmaŭ aspektis pala kiel ŝtono, 
kaj estis tute kovrita de anashaŭto kaj liaj kruroj spasme tremegis. 

Subite liaj genuoj kunfaldiĝis kaj li falis teren en genua pozicio．Ambaŭ 
buŝanguloj streĉiĝis suben dum liaj lipoj kunfaldigis. Per larmema voĉo li 
murmuris, “Onklo Pan, vi vere estas dio. Vi estas multe pli bonkora ol mia Dio 
Kuireja — li tute ne prizorgas min！Mi provos aĉeti ĝinon da porkaĵo kaj 
ordonos al Korvino pretigi per ĝi bovlon da bongusta supo por vi. Mi sentinelos 
ŝin, tiel ke ŝi ne konsumu ĝin mem. Mi tion faros, kredu min!” 

“Stariĝu！Stariĝu!” Onklo Pan kriis multpanike. “Mi ne estas dio．Ne 
komparu min kun via Dio Kuireja, alie li ĵaluzos min kaj alportos al mi 
misŝancon. Ankaŭ vian viandsupon mi ne deziras．Volu afable stariĝi kaj sciigi 
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al mi, pri kio temas!” 
Kaj Onklo Pan levis lin perforte. 
“Onklo Pan, vi ne povas imagi, kiel terure estas!” Maŭmaŭ murmuris, 

kun lipoj ankoraŭ kunfalditaj kiel la nazego de porko. “La falsa virino ne estas 
rabisto, sed kaŝita estro aŭ ia spiono por la terkulturista brigado. Li organizis 
soldatigon de la rifuĝintoj — tion li konfesis al Ŭang la Leono la alian nokton. 
Li havas sub sia komando grandan nombron da kamparanoj kaj ricevas siajn 
armilojn de sia ĉefsidejo, kiu nun troviĝas en la gubernia urbo. Ho！mi ne sciis, 
ke li estas tia potenculo, aŭ mi ne aŭdacus treni lin al Ŭang la Leono.” 

“Kiel terure！ ” Onklo Pan diris, larĝe malfermante siajn naivajn 
maljunajn okulojn. “Do la falsa virino estas armea oficiro？Mi ĝojas, ke mi 
alparolis ŝin — ho ne！Dio gardu, lin — konvene. Diru al mi, kio okazis hieraŭ 
nokte en la urbeto．Ĉu li partoprenis?” 

“Nepre jes！Kaj ĝuste pro tiu falsa virino okazis la tumulto. Sciu, Ŭang la 
Leono persone torturis lin, ke li konfesu pri sia komploto, kaj trovis en lia 
posedo nomliston de liaj homoj．Li tuj publikigis, ke li pendumos la falsan 
virinon kaj punos ĉiujn liajn sekvantojn, tiel ke liaj homoj ektimis. Ili 
sturmatakis la urbeton en la mallumo, kaj, trafinte nin senpreparajn, trarompis 
la urbomuron. Ili estis tiel multnombraj, Onklo．Ŝajnas al mi, ke ĉiu rifuĝinto, 
kiun ni vidis vaganta en la kamparo, partoprenis. Ni estis tiel senpreparaj, ke eĉ 
Ŭang la Leono kaj bienulo Ĉu Min mem estis kaptitaj vivantaj．Ho！Onklo, mi 
timas. Ili ligis Ŭang-on la Leono kaj bienulon Ĉu Min per ŝnuroj tiel strikte kiel 
min. Tre streĉe, vidu, kvazaŭ ili ligus porkojn. Ho, mi timas, Onklo.” 

“Ĉu ili vere aŭdacis tion fari？” demandis Onklo Pan, tre alarmite. 
“Nu, tion mi vidis per miaj propraj okuloj．Ili piedbatis la postaĵon de 

Ŭang la Leono samkiel la intendanto de bienulo Ĉu Min kutimis piedbati la 
mian. Kaj ili eĉ vangofrapis bienulon Ĉu Min. Ĉu vi memoras, kiel malkruda 
kaj ronda kaj mola estas lia vizaĝo?” Maŭmaŭ paŭzis por lasi al Onklo Pan 
tempon revoki la bildon pri la vizaĝo de bienulo Ĉu Min. 

“Jes, mi tre bone memoras,” Onklo Pan kapjesis. “Ĝi estas malkruda kaj 
ronda kaj mola kiel la gluteoj denovnaskita bebo.”  

“Prave. Vi havas mirindan memoron, Onklo Pan. Mi admiras vin. Sed ho, 
imagu！Tia malkruda haŭto. Ĉiufoje, kiam la fortika kamparana volontulo 
vangofrapis lin, li lasis tie postsignojn de siaj kvin stumpaj fingroj，ruĝe kaj 
purpure kaj blue kiel ĉielarkoj.” 

“Ĉu tio veras？ Ĉu tio versa?” Onklo Pan ripete demandis, gratante siajn 
orelojn, kun elstarantaj okuloj, kvazaŭ li ne povus kredi, ke tio estas Maŭmaŭ, 
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kiu parolas. 
“Se eĉ unu malveraĵon mi diras, ke la Ĉielo falu sur min!” Maŭmaŭ ĵuris. 

Kaj vidante Onklon Pan ankoraŭ dubema, li subite pugnigis sian manon kaj per 
ĝi bategis la propran postaĵon, kaj diris, “Vidu, ili piedbatis tiel Ŭang-on la 
Leono, sed kompreneble multe pli forte.” Poste li levis sian alian manon kaj 
frapis la propran vangon. “Ĉu vi vidas？Tiel, precize tiel！Kompreneble mi ne 
povas sur miaj vangoj lasi signojn tiel helajn.Vi scias, mia haŭto estas kruda kaj 
dika!” Kaj li levis la alian manon. 

“Ĉesu！Ĉesu!” Onklo Pan kriis. “Mi vin kredas！Mi kredas ĉiun vian 
vorton.” Kaj li mallaŭtigis sian voĉon ĝis murmuro kaj mem daŭrigis al si, “Mi 
supozas, ke la dinastio denove ŝangiĝis, tiel renversitaj estas la aferoj. Mi 
scivolas, kiajn novajn morojn ili ordonos, ke ni observu en la nova dinastio. 
Ĉiuokaze mi ne plu povas kreskigi harplektaĵon.” Kaj instinkte li gratis sian 
kalvan verton. 

“Ho ne！Vi ne devos,” Maŭmaŭ diris esperplene: “Mi vidis, ke neniu el la 
volontuloj havas harplektaĵon. Ankaŭ mi ne ŝatus havi．Ĝi estas tia ĝenaĵo 
dumsomere, ĉu vi ne opinias?” 

“Ni esperu,” Onklo Pan diris. Subite li ŝajnis rememori ion, do li aldonis, 
“Mi scivolas, ĉu oni sendos la samajn homojn, kiel la intendanton de Ĉu Min, 
al la vilaĝo por kolekti terluprezon.” 

Maŭmaŭ tuj paliĝis. La esperemo, kiu ekbrilis sur lia vizaĝo, tute 
malaperis. “Mi ne scias. Povus esti la intendanto denove,” li murmuris. “Li 
povas ĉiuokaze ŝanĝi sian mastron, sed li ĉiam faros la saman laboron, mi 
certas. Oni povas tiel sinjorumi, ĉu ne？Malbonŝance！Vere malbonŝance!” 

“Kion vi celas per malbonŝance, Maŭmaŭ？Ĉu li batis vin lastatempe ?” 
“Ho, ne. Mi simple volas diri, ke li sukcesis eskapi el la urbeto hieraŭ 

nokte en la mallumo, kun kelkaj homoj de Ŭang la Leono. Mi preferus, ke 
ankaŭ lin oni estu kaptintaj vivantan. Ankaŭ li meritas iom da survanga 
frapetado, kies vizaĝo estas same malkruda kaj mola kaj ronda kiel tiu de Ĉu 
Min.” 

Onklo Pan fiksrigardis lin scivoleme kaj nenion komentis. Maŭmaŭ 
subite ekkonsciiĝis pri io stranga en la okuloj de Onklo Pan kaj eksaltis pro 
timo. Li a1donis rapide, 

“Ne atentu tion, kion mi diris, Onklo Pan. Mi simple ŝercis. Mi ne 
seriozis. Volu esti bonkora, Onklo Pan, al neniu sciigu tion, kion mi diris pri la 
intendanto. Mi vere tre ĝojis pro lia eskapo. Ne estas malbonŝance, sed 
bonŝance, vere bonŝance!” 
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Onklo Pan suspiregis, ĵetis alian rigardon kompateme al Maŭimaŭ, kaj 
diris, “Mi ja esperas, ke li ne revenos al la vilaĝo.” 

Maŭmaŭ jam komencis tremi, obsedita de la timiga ombro de l’ 
intendanto. 

 
Ĉiu en nia vilaĝo atendis proklamadon de la nova dinastio, instrukciojn 

pri la nova vivmaniero, la novaj impostoj, la nova guberniestro kaj la novaj 
tabuoj. Pasis pluraj tagoj, sed okazis nenio ekscita. Nur sur la muroj de 
apudvoja ŝirmejo ekster nia vilaĝo aperis diverskoloraj afiŝoj．Sed ne povis esti, 
ke ilin eldonis la nova registaro, ĉar ili ne sonis serioze. Ili aspektis kiel 
infandesegnaĵoj, groteskaj kaj strangaj kaj ridindaj． 

Unu afiŝo bildigis vulpon kun longa densa vosto, kiu interparolis kun 
senvosta lupo, dume okulumante malsovaĝan paŝtigantan ŝafon. La rubriko de 
tiu bildo legiĝis “La bienulo (vulpo) kaj lia intendanto (lupo) komplotas kune 
por suĉi la sangon de la malriĉa kamparano (ŝafo)”．La plej komika parto estis 
tio, ke la vulpo havis pipon en la buŝo kaj tenis ĝin per antaŭa kruro. Alia afiŝo 
bildigis ĉasiston kun pafilo, kiun li celis al forkuranta vulpo. Ĉifoje la 
kamparano estis la ĉasisto, sed li estis alia kamparano： li havis ideojn 
revoluciajn kaj estis ano de la Kamparana Volontula Brigado. Ĉiuj ĉi 
karikaturoj estis tre amuzaj por la rigardanto, kaj ridigis kaj gajigis multajn, sed 
ŝajnis tro simplaj por havi ian gravecon. Ĉiuj registaraj dokumentoj antaŭe estis 
malprecizaj kaj malfacilaj, tiel malfacilaj, ke eĉ tiaj inteligentuloj kiaj Benĉin 
nia taoisma pastro kaj Laŭ Liŭ nia rakontisto kelkfoje ne povis kompreni la 
signifon. Ne！La bildoj estis tro amuzaj, tiel amuzaj，ke certe ili estis verkoj de 
lernejanoj．Sed la rubrikojn oni skribis per tre bona klasika kaligrafio. Kiel tio 
povis esti？Neniu kapablis klarigi. 

Tamen nelonge poste vizitis nian vilaĝon mesaĝisto el la urbeto. Li 
posedis pecon da papero kiel sian legitimilon kaj la rajtigon de sia aŭtoritateco 
kiel iaspeca ŝtatoficisto. Ĝi indikis lian titolon kiel: “Kamarada Mesaĝisto de la 
Distrikta Revolucia Partio”．Li diris, per voĉo tre laŭta sed pepa, ke la “Politika 
Direktanto” de la loka Revolucia Partio venos al nia vilaĝo la morgaŭan 
matenon kaj ke tiu kamarado havas multajn temojn priparolotajn kun la 
kamaradoj-vilaĝanoj, kaj ke ĉiuj kamaradoj-vilaĝanoj devus afable ĉeesti en la 
praula templo ĝustatempe. Li aldonis, antaŭ ol foriri al alia vilaĝo, ke tiu 
kunveno estas treege grava kaj postulas la “kunlaboradon” de ĉiuj, ĉu junaj aŭ 
maljunaj, ĉu viraj aŭ inaj. “Per ‘kunlaborado’” li klarigis, “mi celas, ke vi ĉiuj 
devas ĉeesti, alie, nu…” subite mankis al li vortoj. “Nu, nu… Ho jes, mi devas 
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rapidi, ĝis revido!” Kaj li forkuris. 
Lia subita foriro sen finvorto postlasis misteran etoson, kiu sufoke 

envolvis niajn vilaĝanojn nun senpacience atendantajn la instrukciojn de l’ 
nova registaro. 

La postan matenon senescepte ĉiuj iris al la vilaĝa templo kun imponiĝo 
kaj scivolemo．Baldaŭ post la matenmanĝo alvenis la Politika Direktanto de la 
loka Revolucia Partio el la urbeto kun sia sekretario．Ni estis atendintaj 
grandiozan maljunan sinjoron en portseĝo kun kvar kulioj, kaj junan 
studemulon kiel lian sekretarion portatan de du, kiel la mandarenoj de la 
malnova dinastio. Je nia surprizego, neniu el ambaŭ aspektis tiel. La Politika 
Direktanto aspektis apenaŭ pli ol dudek-kvinjara, sed lia sekretario estis tiel aĝa 
kiel lia patro, kun kurba dorso kaj dikaj okulvitroj．Kaj ili venis marŝante！Ili 
certe rapidis la pliparton de la vojo, ĉar iliaj fruntoj ŝvitis malgraŭ la malvarma 
vetero kaj iliaj ŝuoj estis polvokovritaj．Ili iris rekte al la fora finaĵo de la halo 
kaj restis starantaj malantaŭ la tablo antaŭ la praula altaro． 

Dum la junulo staris frontante nin, trarigardante la ĉeestantaron per siaj 
penetraj okuloj, Onklo Pan, kiu sidis apud mi sur la planko, komencis kubutumi 
min kaj flustris, “Vidu la novajn oficistojn!” Mi zorge rigardis iliajn vizaĝojn, 
unu maljunan kaj la alia junan, kun nenio speciala en ili. Do tiaj estas la novaj 
mandarenoj, mi pensis. Sed post iom pli detala esploro, kaj Onklo Pan kaj mi 
estis konsternitaj．La vizaĝo de Onklo Pan eĉ paliĝis ĉiam pli. La vizaĝojn de 
tiuj du mandarenoj ni ŝajne jam vidis ie, multmultfoje. “Ili ne povas esti niaj 
malnovaj konatoj,” Onklo Pan murmuris al si, senkomprene. “Amikojn en 
oficialaj rondoj ni neniam havas. Sed, se ne temus pri la pura razita mentono, 
mi certe supozus la maljunan sekretarion Onklo Pejfu.” Onklo Pejfu, la maljuna 
instruisto！Certe estas li, mi diris al mi. Neniu alia povus havi tian kurban 
dorson. Kaj cetere, ambaŭ liaj manoj movetiĝis la tutan tempon. Sendube 
mankis al li lia malnova vergo. Sed kiom li ŝanĝis sian aspekton：nun li portis la 
soldatecan grizan uniformon de la Revolucia Partio！Li impresis pli kiel pajaco 
en tradicia komedio ol kiel sekretario de la juna revoluciulo.  Tuj kiam ni 
identigis lin, malaperis nia scivolemo. Anstataŭe, ni volis ridi ridon senhelpan. 
Sed ni ĉiuj sukcesis teni rigoran silenton, ĉar la Politika Direktanto aspektis tre 
serioza. Nur li restis mistera por niaj vilaĝanoj. Sed Onklo Pan jam eltrovis, kiu 
li estas. Li flustris al mi, per voĉo apenaŭ aŭdebla, “Ĉu li ne aspektas kiel la 
juna fuĝulo, kiu sin ŝirmis ĉe ni iun nokton?” Mi kapjesis. Sed tion mi ne 
aŭdacis konfirmi publike. 

“Kamaradoj!” la Politika Direktanto subite alparolis nin, rompante la 
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silenton. Dume la maljuna sekretario sidigis sin sur malaltan benkon, elprenis el 
malnova teko notkajeron, kaj poste klinis sin al la tablo kaj rapide skribaĉis tion, 
kion diris la junulo. “Vi devas scii, ke ni venkis la malnovan reĝimon kune kun 
ties malnovaj institucioj, dank’ al la klopodoj de ĉiuj niaj kuraĝaj 
kamaradoj．Ekde nun ni, denove dank’ al komunaj klopodoj, konstruos novan 
socion, socion sen klasoj, sen maljustaĵoj, sen malriĉeco, unuvorte socion, kies 
mastroj estas ni mem. Por ke estu klare, ni ne plu havos bienulojn, ne nlu 
intendantojn por piedbati niajn postaĵojn ne plu koruptajn mandarenojn por 
pagigi ĉiaspecajn impostojn!” Li paŭzis por rigardi la ĉeestantaron. 

Okazis moviĝo inter niaj vilaĝanoj kvazaŭ ili estus galvanizitaj per 
elektra kurento. Ĉiuj okuloj estis larĝe malfermitaj, fiksrigardante la junan 
Politikan Direktanton, kiu ĵus elparolis tian aŭdacan deklaron. Subite stariĝis 
fortika kamparano kaj demandis malespere, 

“Sinjoro！Se ne plu ekzistos bienuloj, de kie ni akiros nian teron?” 
“Ne nomu min ‘sinjoro’！” la Politika Direktanto korektis lin. “Nomu 

min ‘kamarado’. Ni jam ne distingas klasojn. Ĉu vi ne aŭdis miajn vortojn？Nu, 
ni alvenas la punkton pri tero. La nova Revolucia Registaro ellaboris 
programon por konfiskado de la tero for de bienuloj．Ĉiu el vi ricevos tri 
muojn* da tero kiel vian porcion. Provizore vi povas reteni la teron, kiun vi luis 
de bienulo Ĉu Min. Vi jam ne devas pagi luprezon.” 

“Ĉu vi estas certa, ke ne?” demandis maljuna kampulo. “Memoru, la 
intendanto de bienulo Ĉu Min estas iom malfacile kuntraktebla.” 

“Ankaŭ pri li vi ne devas ĝeni vin,” la Politika Direktanto certigis al li. “Li 
neniam plu aŭdacos perturbi vin.” 

“Hura!” Unuanima jubilado eliĝis el niaj vilaĝanoj pli junaj． 
“Nun vi komprenas,” la Politika Direktanto komentis, “kion signifas por vi 

ĉi Nova Epoko?” 
Laŭ Liŭ nia rakontisto estis ekscitita de la nova ĉirkonstancaro．Lia vizaĝo 

ruĝiĝis kaj liaj okuloi arde ekbrilis. Li demanals, “Kio pri bienulo Ĉu Min kaj 
ties konkubino kaj ties vartistino？Ĉu povas la Revolucio preteratenti lin?” 

“Ne tro impetu, kamarado,” la Politika Direktanto klarigis. “Revolucion 
oni ne plenumas dum unu nokto. Ni devas ĝin realigi paŝon post paŝo．Ni 
pritraktos tiun vulpon poste, li mem estas aktuale enkarcerigita.” 
Dum la inteparolado daŭris，la etoso de la halo iĝis streĉita kaj ekscitita.  

 La plimultaj homoj stariĝis kun dilatitaj okuloj kaj ardaj vangoj, 
____________________ 
* muo: Ĉina areunuo, 1 muo＝1/15 hektaro. 



 127 

ensorbante la promesajn vortojn eldiritajn de la juna Politika Direktanto. Eĉ 
Onklo Pan agitiĝis, batante siajn genuojn per siaj stumpaj manegoj kvazaŭ li 
atendus okaziĝon de io eksterordinara. La sola persono, kiu estis neniom 
perturbita estis la maljuna sekretario Onklo Pejfu. Li gratis brueme per krajono 
sur la kajero, notante ĉiun diritan vorton. Kaj tiel malforta estis lia maljuna 
vidkapablo, ke li devis preskaŭ premi siajn okulojn sur la paperon por certiĝi 
pri tio, kion li skribis, dum lia kurba dorso suprenstaris kiel monteto. Sur lia 
enfalinta vizaĝo vidiĝis nek rideto nek kolero nek entuziasmo nek 
ekscitiĝo．Lia sola montrita esprimo estis okaza fruntsulkiĝo inter la maldensaj 
brovoj．Kaj tiu fruntsulkiĝo estis nenio nova. Li havis ĝin ekde kiam mi unue 
memoris lin. 

“Do bone,” la Politika Direktanto daŭrigis, laŭtigeante sian voĉon. “vi jam 
komprenis, kion celas la nova reĝimo. Ĝi estas por la malriĉuloj kaj apartenas 
al ili. For stabiligi la novan administracion ni devas fortigi nin. Alivorte, ni 
devas organizi nin en fortan potencon, tiel ke la reakciuloj ne povu regajni la 
regpotencon. Por esprimi tion simple, ni devas havi Kamparanan Sindikaton en 
la vilaĝo. Ĉiuj terkulturistoj, maljunaj kaj junaj, devus aniĝi. Nur tiam, kiam ni 
havos sindikaton, ni povos kunmeti niajn ideojn kaj fari ion. Ĉu mi malpravas 
aŭ ne?” 

Nenia respondo. Neniam antaŭe en la vilaĝo ni havis ian organizaĵon. Nur 
riĉuloj disponis ri rimedoj por tia afero. Al la malriĉaj kamparanoj mankis 
tempo por ĉio krom terkulturado．La retiriĝemo ŝajnis nervozigi la junan 
Politikan Direktanton, ĉar liaj brovoj kunpremiĝis. Li murmuris al si, “Silentas 
kiel ŝtonoj la kamparanoj pri popola movado.” Sed apenaŭ li eldiris la 
komenton, jen li denove laŭtigis sian voĉon. “Ni devas havi Kamparanan 
Sindikaton, ĉu tio plaĉas al ni aŭ ne. Tio estas ordono de la Supera Koncilio de 
la Revolucia Partio. Do volu pripensi la aferon!” 

Ankoraŭ mankis respondo．Neniu povis kompreni, kial la Sindikato estas 
tiel necesa kaj devas esti tuj organizata, kiam bienulo Ĉu Min estis jam forigita. 

“Kamaradoj,” la Politika Direktanto daŭrigis la klarigon, moderante iom 
sian tonon, “se ne ĝenas vin mia kritiko, ŝajnas al mi, ke vi ne pensas politike. 
Kompreneble vi ne tiom suferis, kiom la kamparanoj supre sur la grandaj 
montegoj．Ili ne nur organizis sin sindikate, sed ankaŭ batalis revolucie. Sen ili, 
vi ne povus havi liberan teron nun. Vi devas organizigi samkiel ili. Vi devus 
komenci la aktivadon tuj．Ĉu mi rajtas provizore proponi homon, kiu povos 
ekkomenci la gvidadon？Li estas bona proleto kaj venis el la Nordo kiel 
rifuĝanto. Nia Esplora Komitato plene esploris pri li kaj havas bonan arĥivon 
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pri li. Mi estas certa, ke li ricevos vian fidon samkiel tiun de la Partio.” 
Li elprenis de sia poŝo notlibreton kaj mallevis sur ĝin siajn okulojn. Post 

momenta tralego li levis sian kapon kaj diris, “Li nomiĝas Onklo Pan. Lia 
nomo estas Onklo Pan. Onklo Pan! Ĉu vi bonvolas stariĝi?” 

Onklo Pan stariĝis, tute konfuzita de la neatendita anonco. Li komplete 
skuiĝadis pro nervozeco. Li babilis, “Sinjoro, mi estas maljuna, tro maljuna por 
io ajn!” 

“Ne diru tion, kamarado！” la Politika Direktanto diris. “Mi konas vin tre 
bone. Vi estas bona kamparano. Mi neniam forgesis vin depost tiu nokto, kiam 
mi trovis rifuĝejon en via domo. Ĉu vi memoras tiun nokton？Se mi estus tiam 
arestita kaj mortigita, la okazaĵoj en tiu ĉi distrikto eble estus iom aliaj．Nur 
bona proleto povas savi la kamaradon, riskante la propran vivon. Vi savis ne 
nur min, sed ankaŭ la revolucian movadon en tiu ĉi distrikto.” 

Tiu ĉi rivelaĵoj mirigis ĉiujn niajn vilaĝanojn en la halo．Ĉiuj okuloj 
direktiĝis al Onklo Pan, kiu nun terure paliĝis. Eĉ Onklo Pejfu klopodis rektigi 
sian kurban dorson por ekrigardi lin. Ne povante toleri la rigardadon, kiu 
koncentriĝis al li, Onklo Pan denove sidigis sin sur la plankon sen plua vorto. 

“Bone!” la Politika Direktanto diris gajtone, komprenante lian silenton 
kiel konsenton. “Onklo Pan respondecos pri la vilaĝa Sindikato ĝis nova 
prezidanto estos elektita. Nu do, la alia afero tuj plenumenda koncernas niajn 
kamaradinojn. Ni subpremis ilin kaj forgesis, ke ili estas homoj, ekde la 
komenciĝo de nia historio．Riĉuloj aĉetas knabinojn kiel konkubinojn precize 
kvazaŭ ili estus komercaĵoj; kaj malbonaj edzoj forpiedas siajn edzinojn kvazaŭ 
eluzitajn ŝuojn, kiam ili ne plu bezonas ilin. Ni devas jam havi egalecon por 
ambaŭ seksoj. Ĉu vi deziras tian egalecon aŭ ne, kamaradinoj?” Li turnis sin al 
la virinaro, kiu staris en la fono de la halo． 

Mankis reago unue. Sed post kelkaj minutoj aŭdiĝis bela sonora voĉo: 
“Certe ili ĝin deziras!” Tio estis la konata voĉo de nia rakontisto, Laŭ Liu. Li 
staris rekte, kun brilantaj okuloj kaj unu mano levita alte en la aeron. Ĉiuj 
okuloj fokusiĝis al li, sed lin tute ne perturbis tiu rigardado．Li tenis sian pozon, 
kvieta kaj senemocia, kvazaŭ statuo pri la gardisto de l’ bela sekso. 

“Kiu vi estas, kamarado?” demandis la Politika Direktanto, kiun mirigis 
la trankvileco kaj firma sinteno de Laŭ Liŭ al la virinaro, kiel ankaŭ lia 
senŝancela gesto. “Ĉu vi parolas nome de la kamaradinoj en la vilaĝo aŭ nur 
nome de la propra edzino?”  

“Mi estas la vilaĝa rakontisto, kamarado,” Laŭ Liŭ respondis, uzante la 
novan titolon, kiun li ekkonis laŭvorte sur tiu loko, kaj mallevante sian levitan 
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manon. “Mine havas…” 
“Komprenite！Komprenite！” la Politika Direktanto diris rapide, subite 

interrompante lin, kaj samtempe li turnis la foliojn de sia notlibreto. 
“Komprenite！Kom-prenite！Mi trovas ĉi tie vian nomon. Vi estas kamaradoLaŭ 
Liŭ, ĉu ne？Mi tiom aŭdis pri vi！Jen noto pri vi, ellaborita de nia Esplora 
Komitato.” 

“Kamarado Politika Direktanto！” Laŭ Liŭ rapidis kompletigi sian aserton, 
interrompante la revoluciulon, “Mi ne havas edzinon！Mi neniam sukcesis akiri 
edzinon！La virino, kiun mi amis, estis forprenita de bienulo Ĉu Min kiel 
servistino por kompatinda mizera dekkvin-jarulino, kiun li nomis sia konkubino. 
Ne mia kulpo, ĉu？Ĉar mi estas nur povra rakontisto. Estas ĝuste tiel: 
belulinojn humiligas kaj ruinigas la senskrupula riĉularo, dum la malbelajn oni 
dispiedbatas kiel ĉifonojn. En nia vilaĝo estas ĝuste tia trista ekzemplo．Tre 
bona kaj energia knabino, kies vizaĝon hazarde misfigurigas variolumado…” 

“Sufiĉe, kamarado Laŭ Liŭ!” La Politika Direktanto haltigis nian 
rakontiston. “Mi komprenas vin. Mi scias, ke vi estas subtenanto de la malfortaj, 
de la subpremitaj kaj de la subentretitaj．Mi nur volas kontaktiĝi kun vi. Ni 
deziras, ke vi laboru en la Propaganda Konsilantaro de la loka Revolucia Partio. 
Sed vi devus konatiĝi kun revoluciaj teorioj. Ne sufiĉas nura kompatemo. Ni 
starigos klerigan klason por revolucia personaro en la urbeto. Mi forte konsilas, 
ke vi aliĝu al ĝi! Ĉu vi venas morgaŭ al nia ĉefsidejo por intervjuiĝi？Jes, 
bonvolu ja veni!” 

Antaŭ ol Laŭ Liŭ povis respondi, plorkrio subite eksplodis kaj perturbis 
la aeron. Ĝi estis akra kaj longa, interrompita de spasmaj plorsingultoj. Ĉiu 
turnis sian rigardon al la pordo, kie, en ombra angulo, Alan larmis kaj kriis 
kortuŝe. Ŝin emociigis la simpatio de Laŭ Liŭ al malfeliĉaj inoj kiel ŝi, kaj ŝin 
kortuŝis lia aŭdaca priskribo de ŝia vizaĝo. Neniu en la vilaĝo eĉ momente 
atentis ŝin, eĉ kiam la novaĵo pri la edziĝo de mia frato al alia knabino estis 
konigita al la publiko．Ŝi estis tute forgesita. Laŭ Liŭ. estas la sola persono, kiu 
priparolis ĝin kiel ekzemplon, anon de la vilaĝa komunumo, antaŭ tia 
multnombra kunveno. Dum ĉiuj okuloj atente fiksiĝis al ŝi, ŝia krio iĝis pli laŭta 
kaj pli akra, tremigante la aeron. 

Laŭ Liŭ kuregis al ŝi kiel protektanto de l’ pli malforta sekso kaj levis ŝin 
sur siajn brakojn, antaŭenmovante ŝin, kaj diris al ŝi per mallaŭta voĉo, “Ne 
ploru, Alan. Mi komprenas vin kaj la doloron kaŝitan interne de vi. Mi scias, ke 
via koro estas pura kaj bela kaj kapablas altnivelan emocion kiel ankaŭ pasian 
amon, kvankam via vizaĝo estas bedaŭrinde makulita pro fimalsano, kiu estas 
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propraĵo de la malriĉuloj．Sed ĉu tio gravas, se la koro estas bela？Ho, kiom da 
fojoj mi trompiĝis pro la materia aspekto, kiun ni nomas belaspekto．Ho, kiom 
da juneco mi malŝparis pro tiu trompema iluzio…” 

Laŭ Liŭ daŭrigis sian monologon, kvazaŭ recitante la flankvortojn de 
heroo en unu el liaj rakontoj, complete ignorante la ĉeestantaron, kiu turnis sian 
atenton de Alan al li. Alan, trankviligita per la facila fluo de lia retoriko, iom 
post iom fermis siajn okulojn, kaj kroĉiĝante al lli per krucigo de siaj brakoj 
ĉirkaŭ lian kolon, ŝi baldaŭ ĉesis plori. Sekvis granda silento, ĝenerala stuporo 
en la halo. La sola sono vibranta tra la aero estis la ritma ebena murmuro de la 
rakonta voĉo de Laŭ Liŭ laŭdanta la belon de l’ koro de Alan. 

“Kamaradoj!” la Politika Direktanto subite kriis, revokante la atenton de 
la ĉeestantaro for de Laŭ Liŭ al la kunveno, “vi devus organizi vian Sindikaton 
kiel eble plej frue. La aktivadoj en aliaj vilaĝoj jam komenciĝis. La viaj ne 
devas postresti. Mi estas certa, ke Kamarado Onklo Pan donos al vi ĉiun 
bezonatan helpon. Nun mi devas foriri, sed mi esperas venontfoje renkonti vin 
en la nova oficejo de via Sindikato.” Kaj li stariĝis, ankaŭ Onklo Pejfu stariĝis, 
maldiligente frotante siajn revemajn maljunajn okulojn, kaj suspiris malŝarĝige. 

Sed apenaŭ la Politika Direktanto ekmoviĝis, jen li ekhaltis. Penseme li 
pripalpis en sia poŝo por retrovi sian notlibreton kaj tralegis paĝon. “Ho, jen io 
pri Kamarado Benĉin,” li diris, levante la kapon. “Kiu estas Kamarado 
Benĉin?” 

Nia taoisma pastro stariĝis en la homamaso kaj respondis, “Jes, sinjoro!” 
Li tenis supren sian palan, kunfalditan vizaĝon por ke liaj dikaj okulvitroj ne 
falu — lia nazo estis preskaŭ tro plata por subteni ilin. 

“Ne nomu min ‘sinjoro’！Tio estas feŭda koncepto, komprenite?” la 
Politika Direktanto korektis lin. “En mia notlibreto estas noto pri vi enskribita 
de la Esplora Komitato de la Partio. Vi estas laŭprofesie taoisma pastro, ĉu 
ne？Vi devas rezigni pri tio！Ĝi estas profesio feŭda, kiu utiliĝas por trompi la 
amasojn favore al la reganta klaso. Cetere, tiamaniere vi disvastigas 
superstiĉojn. La loka registaro decidis doni al vi tri muojn da tero — vi rajtas 
elekti ĝin el la propraĵo de bienulo Ĉu Min en la valo. Ekde nun vi devas 
okupiĝi pri terkulturado. Ĉu vi komprenas, Kamarado Benĉin?” 

“Jes, sinjoro, ho ne, Kamarado, jes, jes,” Benĉin murmuris. “Sed mi 
neniam kutimiĝis al terkulturado…” 

“Vi devas ĝin jam lerni. Ĉiu utila ano de la komunumo devas entrepreni 
produktivan laboron!” 

Al Benĉin mankis kuraĝo por paroli plu. La Politika Direktanto ekiris al 
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la pordo, humile sekvate de sia maljuna sekretario．Kaj la homamaso komencis 
disiĝi. Ni haste trovis nian vojon al Onklo Pejfu por transdoni al li nian sinceran 
saluton. Ni atingis lin ĝuste ekster la pordo. 

“Mi apenaŭ rekonis vin en tiu griza uniformo kaj sen via vergo,” Onklo 
Pan diris pardonpeteme. “Diru al mi, kion vi vere faras．Vi aspektas tiel terure 
laca, maljunulo.” 

“Mi laboras por la loka Revolucia Partio kiel skribaĉisto.”「 
“Ĉirkaŭirante kun la juna Politika Direktanto por noti tion, kion 

pribabilas la homoj kiel mi kaj Laŭ Liŭ?” 
“Ne ĉiam. Foje mi devas skribi rubrikojn por afiŝoj.” 
“Kion？Vi volas diri, ke vi estas devigata skribi per via bela kaligrafio 

sur la skizoj de lernejaj infanoj, tiaj ridindaĵoj, kiaj vulpo kun densa vosto kaj 
lupo tute senvosta?” 

“Jes, ĝuste,” Onklo Pejfu diris, iomete ruĝiĝante. “Kiel povas vi, talenta 
klerulo, fari tiajn infanaĵojn!” 

“Nova dinastio, do novaj manieroj, mia kara Onklo! Kion mi povas fari？
Ili fermis mian lernejon, dirante, ke mi predikis feŭdajn konceptojn al la infanoj. 
Sed mi ne povas instrui revoluciajn teoriojn, ĉu？Mi ankaŭ ne povas akcepti tri 
muojn da tero, kiel Benĉin. Tro malfrue, ĉu ne？Al mi mankas forto por 
terkulturado．Ĉio, kion povas miaj maljunaj manoj nun, estas skribado kaj 
kopiado, kopiado kaj skribado, aŭ kiel ajn oni nomas tion.” 

La Politika Direktanto jam marŝis ĝis la rando de la vilaĝo．Vidante, ke 
lia sekretario ankoraŭ babiladas en la vilaĝo, li elkriis, “Kamarado Pejfu！Ni 
devas rapidi. Ni devas plenumi la taskon en la proksima vilaĝo antaŭ la 
mallumigo!” 

“Jes, Kamarado Politika Direktanto, mi venas!” respondis feble Onklo 
Pejfu. Poste, sin turnante al Onklo Pan, li daŭrigis, “Ĝis revido, Onklo Pan. Dio 
benu vin！” Kaj li ĝisatingis la junan revoluciulon. Post momento ili malaperis 
en la malproksimon. 

Tuj kiam la Politika Direktanto jam foriris, Benĉin almarŝis Onklon Pan. 
Lia vizaĝo estis malvigla kaj deprimita, kvazaŭ li ĉeestus enterigon. Per 
plorema voĉo li diris, “Onklo Pan, vi devas helpi min liberigi de la tri muoj da 
tero. Mi ne estas denaska terkulturisto.Teron mi ne deziras.” 

“Sed ĝi estas donita al vi de la Revolucia Registaro. Nenion mi povas fari 
pri tio,” Onklo Pan diris, dismetante siajn manojn en gesto senrimeda. 

“Ĉu vi ne kompatas min, Onklo Pan？Vidu, kion mi disponas!” Kaj 
ankaŭ li dismetis siajn manojn kaj suprenturnis siajn manikojn, montrante du 
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maldikajn brakbastonetojn en ŝrumpinta pala haŭto. “Mi eĉ ne povas levi 
sarkilon. Kiel mi kulturu teron?” 

“Nu, ne estas mi, kiu donas al vi la teron,” Onklo Pan diris, paŭtigante 
siajn lipojn en senespera rideto. “Do mi ne povas ĝin forpreni de vi!” 

“Aĥ, aĥ,” nia taoisma pastro balbutis malklare. “Aĥ, aĥ ... aĥ, aĥ . . .” Tio 
sonis kvazaŭ li alvokus la nomon de iu dio por ekzorci fantomojn. La vilaĝa 
placo estis jam malplena. La pala suno atingis la supron de la ĉielo. Estis la 
horo por tagmanĝo. 
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X 

Laŭ Liŭ estis akceptinta la konsilon de l’ Politika Direktanto kaj iris en la 
urbeton por intervjui la oficistojn de loka filio de la Revolucia Partio. Ekde 
tiam li malaperis el la vilaĝo dum proksimume tri semajnoj．Poste oni eltrovis, 
ke li ricevadis revolucian edukadon en la Politika Kleriga Klaso, kiun oni 
starigis en la urbeto. Kiam li revenis en la vilaĝon, li estis tute ŝanĝita homo. Li 
malofte ridetis．Li eĉ ne emis babiladi kun niaj vilaĝanoj. Ĉiam vidiĝis pensema 
fruntsulkiĝo super liaj brovoj．La plimulton de la tempo li sin enfermis en sian 
dometon, studante iun pamfleton. Kiam li foje aperis sur la vilaĝa placo, li ĉiam 
rapidegis. 

Unu tagon Onklo Pan vidis lin veni el lia dometo kun aro da pamfletoj 
subbrake, hastante al la publika necesejo oriente de la vilaĝo. “Laŭ Liŭ, mi jam 
delonge ne babilis kun vi,” vokis Onklo Pan. “Kiel vi fartas?” 

“Mi bedaŭras, Onklo Pan,” Laŭ Liŭ diris, “mi ne povas kunbabili. Mi 
estas terure okupata.” 

“Kio vin okupas?” 
“Legado．Vidu, mi devos baldaŭ komenci mian novan taskon. Antaŭ tio, 

mi devas multe legadi por regi la revoluciajn teoriojn. Mi timas ke, ĝis mi 
komencos mian novan laboron, mi ne disponas eĉ minuton por babili kun vi.” 

“Kia nova laboro ĝi estas?” Onklo Pan demandis scivoleme. “Ĉu ĝi estas 
rakontado, aŭ kio？Vidu, al ni tre mankis viaj rakontoj.” 

“Jes, nu…” Antaŭ ol nia rakontisto povis finis ian frazon, li jam 
malaperis en la necesejon. Kaj li restis kaŭre tie dum pluraj horoj, tiom lin 
absorbis la legado, dum longa vico de laborŝarĝitaj kamparanoj konstante 
plilongiĝis, sen ebleco sin malŝarĝi. 

Tri tagojn poste nin informis mesaĝisto el la urbeto, ke Laŭ Liŭ estas 
enoficigita kiel Vickomisaro de Propagando por la loka Revolucia Partio. Post 
tiam nia rakontisto komencis pli kaj pli ofte aperi sur la vilaĝa placo, kaj ne plu 
portis subbrake pamfletaron. Li jam ensorbis ties enhavon. Iun frumatenon, 
kiam Onklo Pan elkondukis la junan bovinon, li vidis Laŭ Liŭ-on denove 
forhastanta. Onklo Pan haltigis lin, kaj demandis, “Pro kio vi ĉirkaŭhastadas, 
Laŭ Liŭ?” 

“Mi estas denove rakontonta historiojn,” estis la konciza respondo. 
“Sed ĉu vi ne ĉiam rakontadis historiojn?” 
“Nu, sed tiuj ĉi estos historioj novaj, historioj pri revolucio, kiuj vekos la 

malriĉulojn el malklereco kaj malsaĝeco.” 
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“Ĉu ne estas bonaj viaj malnovaj historioj?” 
“Ne！Ili tute ne valoras. Ili estas kompleta sensencaĵo, laŭkaraktere feŭdaj, 

kaj venenece influaj．Pli bone, se mi neniam estus rakontinta ilin. Ili taŭgas nur 
kiel instrumento de l’ riĉuloj por trompi la senhavulojn.” 

“Kiel vi povas tion diri !” protestis Onklo Pan. “Ĉiuj viaj rakontoj estis tiel 
interesaj kaj emociigaj, ke malmultaj el ni kapablis bridi niajn larmojn.” 

“Bedaŭrinde, ke vi verŝis larmojn pro ili. Tio estas kompleta malŝparo de 
energio kaj emocioj.” 

“Kiajn vortojn！Mi ne kredas tion, kion vi diras, Laŭ Liŭ.” 
“Vi devas kredi min, Onklo Pan, ĉar nun ankaŭ vi faras revolucian 

laboron por la vilaĝa Kamparana Sindikato. Vi devas kredi！El nia revolucia 
vidpunkto ĉiuj la malnovaj rakontoj taŭgas nur por la riĉularo. Mi bedaŭras, ke 
mi estis ilia instrumento.” 

“Nu, nu…” Onklo Pan murmuris konfuzite gratante maltrankvile sian 
kalvan verton. Poste liaj vortoj ekmonologis: “Stranga mondo！La homoj 
ŝanĝiĝas tiel rapide.” 

“Vi devus frekventi la Politikan Klerigan Klason, Onklo Pan,” Laŭ Liŭ 
konsilis. “Vi devus, kiel revorluciulo.” 

“Revoluciulo mi ne estas, Laŭ Liŭ, revolucion mi ne komprenas.” 
“Kiel vi povas diri tion？Vi devus lerni pri ĝi. Tiam vi ĝin kredos. Kaj 

kiam vi ĝin kredos, vi havos forton kaj povos ekagi. Kaj per agado vi pli 
komprenos.” 

“Pri kio vi parolas, Laŭ Liŭ？Tio estas nekutima ĉe vi！Ĉu vi ekstudis la 
konfuciajn klasikaĵojn？Via tuta parolo sonas precize kiel citaĵo el iuj 
klasikaĵoj.” 

“Onklo mia！Tio estas revolucia teorio！Ni devas iam ĝin pridiskuti．Nun 
mi devas rapidi. Mi devas iri la ĉefsidejon de l’ Revolucia Partio por 
instrukciiĝi. Ĝis la, provizore!” 

Kaj li forhastis, rapida kiel la vento. 
Posttagmeze, maldikulon oni vidis alrapidanta laŭ la ŝoseo, piedumanta 

ĉirkaŭ sin nebulon da polvo. Dum li alvenis, ni konstatis, ke tio estas Laŭ Liŭ, 
la ĵusnomita Vickomisaro de Propagando. Li estis anhelanta kaj ŝvitis lia frunto, 
malgraŭ la malvarma vetero. Sub lia brako estis granda afiŝaro. Tion li metis 
sur la muron de l’ nekovrita porkejo de Maŭmaŭ. Poste, anhelinte dum kelka 
tempo, starante sur la placo, li kriis per la plena voĉo al niaj vilaĝanoj: 

“Kamaradoj！Kamaradoj！Venu aŭskulti！Mi havas por vi gravan 
novaĵon.” 
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Ĉiuj rekonis, ke tio estas la voĉo de Laŭ Liu, kvankam nun ĝi sonis pli 
krude, ol kiam li rakontis historion, kaj la epiteto “Kamaradoj！Kamaradoj!” 
sonoris iom strange en niaj oreloj. La homoj neniam rifuzis veni pro lia 
alvoko．Li ankoraŭ estis ŝatata en la vilaĝo, malgraŭ lia nova politika intereso, 
kiu ĝis nun restis enigma por ni. La homoj inundis e1 siaj dometoj．Kaj Alan 
estis la unua, kiu elkuris por lin renkonti. Ŝi fariĝis al li tre amema lastatempe, 
ĉar li multfoje laŭdis ŝin pro la variolumado sur ŝia vizago, kiu, li diris, estas la 
postsignoj de mizera neracia vivo en la malnova socio, kaj simbolo pri tio, ke li 
estas vera proleto. Kaj multfoje Alan-on larmigis tiu vidpunkto. 

Kiam ĉiuj niaj vilaĝanoj ĉirkaŭis lin sur la placo, Laŭ Liŭ saltis sur 
grandan ŝtonon kaj diris, 

“Kamaradoj, gekamaradoj, maljunaj kaj junaj kamaradoj!...” 
“Momenton!” Benĉin nia taoisma pastro subite interrompis lin. “Diru al 

mi, kie vi lernis ĉiujn ĉi strangajn vortojn. Ĉu vi eltrovis ilin en iuj malnovaj 
libroj？Ial ili malplaĉas al miaj oreloj!” 

“Silenton！Silenton!” Laŭ Liŭ kriis, farante larĝan geston per ambaŭ 
manoj. “Mi petas, ke vi restu silenta, Kamarado Benĉin！” 

“Mi ne estas via kamarado, Laŭ Liŭ！Mi estas taoisma pastor!” Benĉin 
protestis. 

“Feŭda diablo vi!” Laŭ Liŭ ial ne povis regi sian koleron kaj altigis sian 
voĉon ĝis plej alta tono. “Viaj vortoj sonas perfideme. Kiel vi povas tieli？Ĉu 
vi forgesis, ke la nova registaro donis al vi tri muojn da tero ?” 

“Forprenu la teron, mi petas!” Benĉin diris, sed lia voĉo moliĝis kaj 
pliamikiĝis. “Laŭ Liŭ, mi taksos vin mia plej bona amiko, se vi helpos min 
liberiĝi de la teraĉo.” 

Ridego eksplodis en la homamaso, kiu dronis tute la voĉon de nia taoisto. 
Sed Benĉin estis serioza, ĉar lia vizaĝo mienis aŭstere, kvazaŭ li estus oficonta 
ĉe diservo. Li fiksrigardis gravmiene al Laŭ Liŭ, atendante respondon. Sed la 
menso de nia rakontisto okupiĝis pri io pli urĝa．Jam lia vizaĝo esprimis 
senpaciencon: li sulkigis la frunton kaj liaj oreloj ruĝis. Li diris rapide, batante 
supren-malsupren la aeron per siaj manoj por trudi silenton： 

“Mankas al mi tempo por diskuti kun vi la teron. Mi devas tuj foriri al 
alia vilaĝo. Jen la novaĵo, kiun mi deziras komuniki. Ĉar tiu ĉi nia gubernio 
estas jam liberigita el la manoj de la reakciuloj, ni okazigos amasan kunvenon 
de la tuta popolo en la distrikto por festi la starigon de la revolucia loka 
registaro. Oni petas, ke vi ĉiuj ĉeestu morgaŭ sur la sabla strando antaŭ la 
urbeto, kie okazos la kunveno, vi ĉiuj!” 
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Poste li malvolvis la afiŝaron, kiun li kunportis, kaj ĝin transdonis al 
Onklo Pan, kaj diris, “Onklo Pan, volu distribui ilin al ĉiuj kamaradoj, kiuj 
ĉeestos morgaŭ la kunvenon.” 

Onklo Pan akceptis ilin kun sulko sur la frunto, sed li diris nenion. La 
afiŝoj estis diverskoloraj, surskribitaj per sloganoj，kiujn ni neniam renkontis 
antaŭe en la vilaĝo, ekzemple: “For la bienulo Ĉu Min, tiu grasa porkulo!”, 
“Fortranĉu kiel melonon la kapon de la ĉashundo Ŭang la Leono!”, “Teron 
devas posedi tiuj，kiuj ĝin prilaboras!”, “Konkubinoj devas reedziniĝi al 
bonuloj!”, “Monaĥinoj trovu edzojn kaj monaĥoj edzinojn!”，ktp. Tiuj homoj, 
kiuj scipovis legi kelkajn vortojn, ariĝis ĉirkaŭ Onklo Pan kaj klopodos deĉifri 
la signifon. 

“Ili sonas komike, ĉu ne?” iu komentis. 
Beĉin surmetis siajn dikajn okulvitrojn, palpebrumis dum iom da tempo, 

poste trarigardis la ideogramojn kiel klerulo, kaj fine kriis kiel fakulo pri 
kaligrafio, “Ha！Ha！Ili estas belaj ideogramoj．Mi scias, kiu skribis ilin. Neniu 
alia ol nia instruisto Onklo Pejfu kapablus realigi ilin. Mi konas lian stilon. 
Neeble trompi miajn okulojn, kiom ajn miopajn.” 

“Domaĝe, ke la sloganoj ne estas poemoj. Ili fuŝas la belan 
skribmanieron. Mi bedaŭras!” aliulo komentis. 

“Silenton！Kamaradoj！Silenton, kamaradoj!” Laŭ Liŭ diris laŭte. “Ne 
debatu tiajn senutilajn demandojn！Nuntempe ni ne ĝenas nin pri kaligrafio. Se 
nur ĝi esprimas niajn ideojn, ĝi estas en ordo, ĉu bona aŭ ne. Ĉu vi 
komprenas？Nepre iru al la kunveno morgaŭ, vi ĉiuj！Tie vi vidos personon tre 
gravan．Li estas la delegito de l’ Provinca Ĉefurbo kaj venos paroladi speciale 
por la okazo. Li transiris milojn da lioj da tero kaj akvo kaj parolas fremdan 
anglalingvon. Vi konas la fremdajn anglajn sonojn, kiel muzikon prezentatan 
far kurba lango．Aŭskulti tion estas tre amuze.Oni bezonas tri jarojn por lerni la 
frazon ‘Kiel vi fartas?’. Ĉu ne?” 

“Ĉu li estas mandareno?” iu demandis. 
“Kompreneble ne!” Laŭ Liŭ respondis. “Kiel ni havu mandarenojn 

nuntempe！Ili reprezentas socion feŭdan. Jam ni havas revolucian sociordon, do 
ne plu havas mandarenojn. Li estis malriĉulo. Li estis laboristo!” 

“Do kiel li sukcesis vojaĝi milojn kaj milojn da lioj？Kiel li sukcesis 
lerni fremdan anglalingvon？Ni ne povas vojaĝi ekster nian distrikton, kaj ni eĉ 
ne povas lerni legadon de nia propra lingvo!” 

“Nu tio estas alia historio, kiu ne koncernas revolucion,” Laŭ Liu klarigis. 
“Ĉiuokaze li estas gravulo. Vi devus vidi lin. Tian homon vi povas renkonti nur 
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unufoje dum la vivo. Li venas simple por fari la paroladon kaj poste tuj reiros al 
la Provinca Ĉefurbo. Ne maltrafu la okazon, se vi volas vidi revolucian 
gvidanton!” 

“Ĉu li parolos al ni en la fremda anglalingvo?” demandis juna 
terkulturisto. 

“Mi ne scias,” respondis Laŭ Liŭ. “Eble jes, eble ne. Dependos. Ĉiuokaze 
tio neniel koncernas revolucion, do mi ne scias. Nu, mi estas tre okupata. Mi 
devas iri al alia vilaĝo. Mi vere devas foriri. Nepre venu al la morgaŭa kunveno. 
Ĝis la!” 

Kaj li trapuŝis sin tra la homamaso kai poste forrapidis. Ĉe la vojkuruiĝo 
ekster la vilaĝo li malaperis en la densiĝantan posttagmezan nebuleton. 

 
La postan tagon, kun scivolemo kaj entuziasmo niaj vilaĝanoj iris al la 

urbeto；la vico etendiĝis sur la ŝoseo kvazaŭ longa rampanta serpento. Ni estis 
fiksintaj la afiŝojn al bastonoj kaj nun flirtigis ilin kiel flagojn. Ili disstriiĝis en 
la aero kaj klakis brue kiel flugiloj. Alan tenis unu, sed mi neniun havis, do ni 
interkonsentis flirtigi ĝin laŭvice. Al ni plaĉis la klakado kaj la sento de 
ekzistado en niaj manoj, kio signifis revolucion. Ĉiu estis gaja. La marŝado 
daŭris ĝoje kaj tre ekscitite, kvazaŭ ni ĉeestus la Drakan Festivalon post la 
Novjaro. 

Sur aliaj ŝoseoj, kiuj renkontiĝis ĉe la urbeto, similaj vicoj da homoj 
antaŭenmoviĝis, malrapide sed potencece, leviĝantaj kvazaŭ ondegoj，kiuj 
konkuras por atingi komunan celon. Post nebuloza nokto la ĉielo estis escepte 
klara. Ridetis la suno．Kaj tiu rideto kreis specialan etoson de feliĉo ŝvebantan 
super la flagarbaro, kiu klakadis super maro da homaj kapoj．Iom post iom 
kunfluiĝis la diversaj ondoj sur la sablan strandon antaŭ la urbeto, kie alta 
podio, kiel scenejo, estis starigita por la kunveno．Eruptis nun ŝtormo: gigantulo 
staranta kvazaŭ pilastro sur la podio kriadis per plena voĉo: 

“For la bienuloj kaj ties ĉashundoj!” 
Tuj granda eĥo, milfoje tiel laŭta kiel la voĉo, bruegis el la homamasoj, 

kiuj ĉirkaŭris la altan podion. Tremadis la aero. La tero ŝajnis ĉie skuita per la 
eksplodo. La valo, kiu kuŝis kaŝite ne malproksime en la montaro, ŝajnis krevi 
per ia eksplodo, ĉar ĝi suprenpuŝis nebulegon, mallumigis duonon de l’ ĉielo：
malklariĝis niaj okuloj kaj niaj oreloj sonoradis pro la tondro. Neniam oni aŭdis 
similan voĉon. Neniam antaŭe oni eĉ sonĝis, ke la kamparanoj povus produkti 
tian bruegon. Dum jarcentoj ili voĉon preskaŭ ne havis. 

“Vivu nia revolucio!” la gigantulo sur la podio kriis denove. 
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Alia tondrobruego trapasis la ĉielon. La urbomuro ŝajnis forfali, ĉar ni 
klare aŭdis post la kriego daŭran kolapsan obtuzan batsonon. Kaj ankaŭ la 
trankvila fluo de l’ rivero ŝajnis leviĝanta, agitita de la sono. Mi sentis ian 
jukadon en mia gorĝo. Blovego da aero eksplodis el miaj pulmoj kaj forflugis: 
“Vivu nia revolucio!” Ankaŭ Alan elpuŝis altan kriĉon. Onklo Pan grakis kiel 
rano, base kaj peze: “Vivu nia revolucio!” Kaj poste li stuporiĝis. Li 
fiksrigardis kvazaŭ idioto la kriantan homamason. Nur kiam forpasis la ŝtormo 
li rekonsciiĝis kaj turnis sin al mi kaj demandis, “Ĉu mi kriis ion?” 

“Vi kriis, ‘Vivu nia revolucio！’.” mi diris. 
“Mi frenezis！Mi frenezis!” li sin riproĉis kaj batis sian kapon. 
“Kial, Onklo?” mi demandis, mistifikita de lia sinriproĉo. “Ĉiuj kriis 

same.” 
“Ĉar mi ne komprenas la sloganon. Mi ne komprenas, ĉar mi ne frekventis 

la Politikan Klerigan Klason.” 
Ĝuste tiam grupeto de junuloj en revolucia uniformo almarŝis la podion. 

La gigantulo malantaŭeniris kaj sidiĝis sur benkon. Do ne plu okazis kriado．La 
subita eksilento ŝajnigis la tempon eterna kaj primitiva. Tio siavice vekis en mi 
strangan senton. Nur antaŭ unu momento aŭdiĝis tia sovaĝa bruego．Kaj nun la 
terglobo ŝajnis morta. La kamparanoj ŝajnis tiel senvoĉaj kiel antaŭe. 

La uniformitoj sur la podio trarigardis la homamason sube, senvorte, 
dum iliaj observemaj okuloj plifortigis la silenton. Ili certe ne aspektis kiel 
mandarenoj, malgraŭ la netaj vestaĵoj. Sed ili ankaŭ ne aspektis kiel 
kamparanoj, ĉar ili estis fizike rompiĝemaj, kun palaj vizaĝoj．Iliaj okuloj estis 
enfalintaj．Ŝajnis, ke ili jam de pluraj noktoj ne dormis. Post kelka tempo 
antaŭenpaŝis junulo kaj, vekante nin el nia meditemo, anoncis komenciĝon de 
la kunveno. Li estis la Politika Direktanto． 

Nia tuta atento fiksiĝis al li, tuj kiam li ekparolis. Lia voĉo komence estis 
tre milda kaj ebena. Sed kiam li ektuŝis la temon de revolucio, lia osteca mano 
komencis leviĝi kaj supreniradis proporcie al la volumeno de lia voĉo．Iom post 
iom liaj fingroj ekpugniĝis. Lia voĉo ektondris. 

“La tuja celo de nia revolucio estas korekti la maljustaĵojn, levi la 
subtretitojn kaj surtreti la altklasulojn！Kamaradoj！Kaptu la okazon elverŝi 
viajn plendojn pri la malnova socio!” 

Lia voĉo subite ekĉesis, sed lia levita mano restadis alta super lia kapo. 
Li atendis, ke la popolo ekparolu. 

“Ne timu paroli, kamaradoj, viaj bienuloj kaj ties ĉashundoj estas 
forŝlositaj,” li aldonis. 
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Ni ne sciis, kion diri. Ni observis unu alian, senvorte. Eĉ ne unu 
vilaĝano iam parolis publike. Kaj ne por paroli publike estis venintaj la homoj. 
Ni venis por vidi la Delegiton de la Provinca Ĉefurbo, la novan mandarenon, 
kiu scipovis fremdan anglalingvon. 

Vane atendinte la voĉojn el la homamaso, la Politika Direktanto urĝigis: 
“Kamaradoj！Vi ne devas preterlasi la okazon aŭdigi malkaŝe viajn plendojn. Ni 
nun havas inter ni Kamaradon Fej Lun. Li venis nome de la Provinca Ĉefsidejo 
de nia Partio por aŭskulti viajn voĉojn. Li reprenos viajn ideojn, tiel ke la 
Revolucia Registaro povu ellabori pli bonan programon por plibonigi viajn 
vivojn.” Dume li fingromontris al viro mezstatura, kiu staris meze de la podio. 

Ankoraŭ mankis respondo de la ĉeestantaro．Sed la atento jam fokusiĝis 
for de la Politika Direktanto al la Provinca Delegito, kiu nomiĝis Fej Lun. Li 
estis iom diketa kaj lia verto estis kalva. Malgraŭ la griza uniformo li aspektis 
pli kiel instruisto ol kiel revolucia batalanto；kaj la paro de pezkadraj malhelaj 
okulvitroj plifortigis tiun impreson. 

“Li ŝajnas tute ne malsimila al ni,” Onklo Pan murmuris. “Mi opinias, ke 
Laŭ Liŭ malpravis, dirante ke li scipovas fremdan anglalingvon.” 

“Ne murmuru al vi mem, sed parolu laŭte al mi!” Kamarado Fej Lun 
stariĝis kaj diris klarvoĉe. “Parolu laŭte, mi diras, por ke ĉiuj povu aŭdi !” Lia 
voĉo aŭdiĝis malproksime, ĉar ĉiuj tenis rigoran silenton kiam li parolis; kaj tio 
paralizis nin. Tiu ĉi Kamarado Fej Lun estas certe strangulo, ĉar li parolis per 
loka akcento. Lia intonacio sonis precize, kiel tiu de Maŭmaŭ aŭ Benĉin aŭ Laŭ 
Liŭ. Sed nia vilaĝo neniam produktis homon tiel gravan, ke li estu delegito el la 
provinca ĉefurbo. Neeble, ke li estus loka homo. 

“Ekparolu, kamaradoj!” Kamarado Fej Lun denove urĝigis la 
ĉeestantaron. “Mi scias, ke vi havas milplendojn verŝotajn el viaj koroj，ĉar iam 
mi vivis inter vi. Ne timu. Ni estas simple viaj servantoj．Sed ni devas koni 
viajn problemojn antaŭ ol povi vin servi !” Okazis ekmoviĝo en la homamaso. 
La homoj rigardis unu alian per okuloj konfuzitaj. Tiu Kamarado Fej Lun 
varmigis nin, ne per siaj afablaj vortoj, sed per sia loka akcento, la akcento de 
la kamparanoj, la akcento kiu parolis pri sincero, pri amikeco, pri komuna 
mizero.” 

“Ĉu vi ne volas diri ion pri bienulo Ĉu Min, ekzemple?” Kamarado Fej 
Lun memorigis nin. 

Tiu komento mem tuŝis la koron de multaj terkulturistoj. Ĉiuj vizaĝoj 
subite ruĝiĝis kaj ĉiuj okuloj ekbrilis arde. Tiom da aferoj estis dirindaj pri li, 
sed oni neniam aŭdacis. Nun tiu ĉi mandareno el la propvinca ĉefurbo malkaŝe 
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persvadis nin prikomenti lin. Tio estis ĝuste kvazaŭ sonĝo. Ne povis esti vera. 
Tio povus esti kaptilo, sondi la opinion de la malriĉaj terkulturistoj kaj poste 
puni ilin pro iliaj perfidemaj pensoj. La ekmoviĝo daŭris, sed mankis 
voĉo．Ĉiuj okuloj ardis pro indigniĝo, sed la profundaj malhelaj pupiloj 
spegulis radion de suspektemo. 

Sed ne daŭris longe la streĉiteco. El angulo abruptis voĉo, rompante la 
mediteman silenton. “Kamarado Provinca Delegito, ĉu mi rajtas diri kelkajn 
vortojn pri bienulo Ĉu Min？” Tio estis Laŭ Liu, kiu surprizis la homamason 
per sia kuraĝa demando. 

“Certe！Ĉu vi estas kamparano？” Kamarado Fej Lun demandis． 
“Mi estas revoluciulo, sed ankaŭ loka homo!”  
“Bone！Do parolu, kamarado!” 
“Mi dankas vin, kamarado！Tio, kion mi volas diri estas, ke bienulo Ĉu 

Min estas la plej voluptema persono en la distrikto. Li aĉetis kiel sian 
konkubinon dekkvinjarulinon antaŭ nelonge. Kaj tamen ne satiĝis lia amoremo. 
Li faris pli, li eĉ forprenis Onjon Krizantemo el nia vilaĝo．Ŝi estas belulino，
kredu min，kamarado, kvankam sen multe da cerbo. Ni kompatas sin, efektive. 
Sed ni ankaŭ tre indigniĝas pri la afero．Vidu, multaj el ni ne povas edziĝi por 
la vivo. Ĉu Min forprenis ĉiujn eblecojn!” 

“Brave!” tondre bruegis el la ĉeestantaro. 
Nun la ekmoviĝado ekfariĝis infekta. La vortoj de Laŭ Liŭ jam funkciis 

kiel fuzo, kiu okazigas eksplodon tuj kiam oni ekbruligas ĝin. La birdo de 
hezito, kiu nestis en la menso de la popolo estis jam fortimigita. Centoj da 
voĉoj zomis kiel artfajraĵoj, krevigante la antikvan sombran trankvilon de la 
urbeto. 

“Bienulo Ĉu Min estas vampire!” 
“Ĉu Min kapablas mortigi mil homojn, eĉ ne palpebrumante!” 
Kamarado Fej Lun restis senmova sur la podio, rigardante la popolon 

kriantan kaj pugnogestantan en la aero. La bruego leviĝis kiel giganta tajdo, 
kaŭzante sonoran eksplodon ĉiufoje kiam ĝi falegis sur la strandon. Poste 
periodeto da kvieto; kaj poste nova eksplodo. Iom post iom ĉiuj ardiĝis pro 
kolero, okuloj elstaris, sangokovritaj, kaj sur la fruntoj tikis vejnoj. La barilo 
de l’ rivero de subpremita malkontento estis rompita. Kaj la revoluciuloj sur la 
podio, kiuj kaŭzis la trarompon, staris kun senfaraj manoj, rigardante la 
inundon kaj fluson de la akvoj. 

“Ni tute konsentas kun vi, kamaradoj,” diris finfine Kamarado Fej Lun. 
“Kion ni faru pri tiu ĉi malamiko de la popolo, do？Vi devas pripensi tion. 
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Estas via tasko verdikti pri li!” Poste li turnis sin al la gigantulo, kiu gvidis la 
slogankriadon de la popolo komence de la kunveno, kaj diris, “Ĉu vi bonvolos 
konduki ĉi tien Ĉu Min-on kaj Ŭang-on la Leono?” 

La gigantulo deiris de l’ podio kaj ekiris al pajltegmenta kabano en 
distanco de plurcent metroj．Post momento li revenis kun kvar armitaj gardisto 
— kamparanoj el la granda montaro kun ruĝaj insignoj de la Kamparana 
Volontula Brigado — kaj du viroj katenitaj. Ili lasis la kaptitojn meze de la 
podio, frontantajn al la ĉeestantaro. Unu el la kaptitoj estis tre etstatura 
kunkavaj okuloj kaj groteske granda densa liphararo sub la plata nazo．La alia 
estis mamuta, kun karnomaso pendanta sur la bruna vizaĝo. 

“Kion vi diras pri tiu ĉi viro?” demandis Kamarado Fej Lun, 
fingromontrante al la malaltulo sed rigardante nin. “Vi tre bone scias, kia viro li 
estis.” 

Efektive, ni tre bone konis tiun viron. Li estis “la reganto, la bonfarulo, la 
patrono de edukado kai la plej riĉa viro” de la distrikto. Ĝuste sur lia tero la 
plimultaj vilaĝanoj laboris. Ĝuste de liaj butikoj ni aĉetis nian salon kaj 
vegetaĵan oleon. Ĝuste en lia neuzata domo Onklo Pejfu starigis lernejon. Sed 
estis strange vidi lin tie katenita kaj kuntirita kiel rato trenita el la akvo. Li 
kutimis invadi la sonĝojn de multaj kamparanoj, precipe ĉirkaŭ la Novjaro, 
kiam novaj kontraktoj estis subskribotaj por la tero, kaj kaŭzi ilian vekiĝon 
tremantan meze de la nokto, kun frosto trakuranta iliajn spinojn, negrave kiom 
dikaj estis iliaj litkovriloj. Estis nekredeble, ke nun li aspektis tiel milda kaj 
malminaca, tiel kvieta kiel la senvoĉaj kamparanoj．Tamen vivoplenaj estis liaj 
ekbrilaj okuletoj sub la densaj brovoj, nervoze traserĉante la homamason. Ili 
malmulton signifis nun. Tamen, ili estis timigaj；neniu aŭdacis diri vorton 
kontraŭ li. 

Vane atendinte respondon, Kamarado Fej Lun turnis sin de la etulo al la 
mamutulo kaj fingromontris al li dum li demandis al la ĉeestantaro: “Vi certe 
havas ion por diri pri tiu ĉi ulo. Li estas la plej aktiva malamiko de la popolo. 
Mi estas informita, ke li organizis la Ordkonservan Korpuson kaj preskaŭ 
malsatmortigis multajn malriĉulojn per kaŝkonservado de la greno por 
monopolila merkaton. Kion ni faru pri li？Kamaradoj, parolu malkaŝe！Jam ne 
necesas timi lin!” 

Ĉiuj homoj fiksrigardis en respektoplena silento la Provincan Delegiton. 
Li ŝajnis ne homo reala, sed spirito kiu aŭdacis juĝi ĉi mamutulon. Tiu ĉi 
kaptito nomiĝis Ŭang la Leono, nomo elparolita de niaj vilaĝanoj por timigi 
plorantajn infanojn. Tio nepre devis esti vizio, ke li estas katenita. Li povus 
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kiam ajn liberigi sin. Tiam li venos al la vilaĝoj kun siaj homoj kaj forbruligos 
la dometojn kaj mortigos ĉiujn, kiuj aŭdacis riproĉi lin kaj epiteti lin malamiko 
de la popolo. Tiajn aferojn li jam pli frue faris． 

Fronte al la profunda silento, la junaj uniformitoj sur la podio scivole 
ekrigardis unu alian. Ili ŝajnis ne kredi, ke tiuj ĉu kaptitoj povus posedi tiom da 
magio por tiel primitive senpovigi la homamason. Kamarado Fej Lun marŝis al 
la malaltulo, konata kiel “Bienulo Ĉu Min”, kaj kliniĝis super lin, kaj enrigardis 
liajn okulojn, kvazaŭ dentisto esploranta pacienton. La Politika Direktanto 
apudstaris, rigardante la terposedinton kun mieno perpleksita. Meze de la 
silento Kamarado Fej Lun subite rektigis sian dorson kaj kriis al la kaptito: 

“Konfesu al la popolo tion, kion vi faris al ĝi. Tio ĉi estas por vi publika 
prijuĝo．Mankas eskapebleco.Vi devas fronti al publika prijuĝo.” 

Tiel laŭte sonis lia voĉo en la mortsilento, ke ĝi preskaŭ frakasis la tutan 
ĉeestantaron. Tio ĉi estis proceso, la podio estis la kortumo, kaj la kamparanoj 
estis la ĵurio！ “Do jen la nova Dinastio!” iu murmuris: “Finfine ni devas 
inversigi la rolojn!” alia diris. Kiam oni fine komencis, sekvis multaj aliaj 
komentoj, ĉiuj subvoĉe；kaj ekestis ĝenerala zumado. 

La bienulo levis malrapide sian kapon kaj ekrigardis nin．La zumado estis 
momente haltigita dum la akraj okuloj de Ĉu Min transkuris nin. Sed baldaŭ 
releviĝis la kolektiva bruo kaj seninterrompe kreskis al bruego. “Mi kulpas 
neniun krimon,” Ĉu Min diris kviete al la Provinca Delegito. “Mi ĉiam traktis 
bonkore la popolon dum la nutromankego pasintjare, ekzemple, mi eĉ unu 
greneron ne postulis de ili kiel lupagon. Vi povas demandi al ili.” Kaj li denove 
ekrigardis nin kiam li elparolis la lastan frazon. 

La Provinca Delegito daŭre okulmezuris lin kvazaŭ li studus kuriozaĵon. 
Poste li gestis al la Politika Direktanto，kiu ŝajnis ekmemori ion. La junulo 
marŝis al la podiantaŭo kaj demandis al la homoj sube: “Ĉu vi aŭdis tion, kion 
diris Ĉu Min, kamaradoj？Ĉu tio estas vera, kion li diris？” 

La bruego memvole formortis dum la demando estis starigata. “Ne！Estas 
malvere！Li forskribigis niajn dometojn!” estis la forta protesto de inter la 
homamaso. 

“Li forskribigis mian filinon, kiu estas nur dekkvin-iara!” aŭdiĝis alia 
elvoko, sekve de la unua protesto. 

“Li ankaŭ forprenis Onjon Krizantemo, kiu havas edzon!” 
“Liaj homoj en la Ordkonserva Korpuso mortbatis mian fraton pro tio, ke 

li ŝtelis bovlon da rizo!” 
La akuzoj ĉieleniĝis kvazaŭ eksplodo de artfajraĵoj，surdigante la orelojn. 
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Kaj la zumado kiu sekvis sonis kiel la hulado de la maro, kiu plenigis la spacon 
per bleko de ondegoj kaj elvokis gigantan eĥon de malproksime. La surpodiaj 
revoluciuloj kviete rigardis dum la ondoj ŝvelis kaj forfalis, kaj ili atendis ĝis la 
kava eĥo sinkis, malrapide kaj nepercepteble, kune kun la maro. Kiam silento 
finfine reestabliĝis, la Provinca Delegito turnis sin al la du kaptitoj，kiuj 
pendigis siajn kapojn, ŝajnigante nenion aŭdi；kaj demandis: 

“Ĉu vi aŭdis tion, kion diris pri vi la popolo?” 
Ĉu Min levis siajn okulojn, turnis la kapon oblikve supren, kaj redemandis: 

“Ĉu vi akceptas kiel veraĵon la vortojn de la kamparanoj?” 
“Mi ja!” la Provinca Delegito diris. 
“Nur pensu, mi povis mortmalsatigi ilin per repreno de la tero,” Ĉu Min 

diris kviete, “se mi estus al ili malmolkora.” Li turnis sian rigardon al ni kaj 
rigardis nin absorbite kaj levinte la voĉon aldonis, “Iliaj vortoj ne fontis el iliaj 
konsciencoj, mi estas certa.” 

“Pendumu lin!” estis la surdiga ĥoro el angulo de la homamaso. 
“Pendumu lin kune kun lia partiano Ŭang la Leono!” estis alia voko，kiu 

eĥs la unuan. 
“Kamaradoj, silentu!” la Provinca Delegito kriis, gestante per ambaŭ 

manoj. “Ni devas silentadi nun.Vi devas aŭdi tion, kion li diras.” 
Do sekvis denove silento, sed minacoplena silento, en kiu kuiriĝis alia 

ŝtormo, silento, kiu frostiĝis ĝisoste. Ĉu Min komencis tremi sur la podio, kaj 
Ŭang la Leono paliĝis．La bienulo nervoze fiksrigardis la Provincan Delegiton 
kaj demandis naive, “Ĉu vi kredas iliajn vortojn？Ili estas homoj malkleraj．Ili 
eĉ ne scias distingi blankon disde nigro.” 

“Jes, ili estas malkleraj，ĉar ili neniam havis eblecon frekventi lernejon,” 
la Delegito diris. 

“Jam vi komprenas！” Ĉu Min diris, kun iometeda espero en la voco. “Se 
vi estus kun mi dum kelka tempo, vi ekkonus min. Vi scius, ke mi estas al ili 
afabla kaj bonkora…” 

“Mi konas vin tre bone！” la Delegito diris, interrompante lin. “Mi vin 
konis ekde mia infaneco！Rigardu min！” Li demetis la malhelajn okulvitrojn; 
kaj, basigante la voĉon, li daŭrigis per nia aparta, peza loka akcento: “Via 
Lorda moŝto, mi ĵus aŭdis, ke vi forprenis mian eksedzinon. Ĉu tio estas vera 
aŭ ne?” 

Ĉu Min estis konsternita de la vidaĵo, mirrigardante la delegiton kiel viro 
el ŝtono. Okazis en la homamaso ia ekagemo, ia ĝenerala moviĝo. Denove 
leviĝis ondo da murmuroj．La homoj rigardis unu alian kvazaŭ ili ne rekonus la 
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konatajn vizaĝojn. Voĉo finfine abruptis el la zumado kaj senmovigis la 
perturbiĝon. Tio estas Laŭ Liŭ, kiu parolis, starante piedpinte: “Mintun！
Mintun！Vi trompis miajn humilajn okulojn！Hura por Mintun！Hura por nia 
vilaĝo, kiu produktis finfine gravulon!” 

Ĉiuj homoj e1 nia vilaĝo streĉis siajn kolojn kaj，suprenĵetante siajn 
brakojn, kriis samtempe: “Hura por Mintun！Hura por nia vilaĝo!” Tio estis 
miraklo. Eble sonĝo. Neniu iam supozis, ke Mintun povus fariĝi mandareno de 
la nova dinastio. 

“Silentu, kamaradoj！” la Delegito vokis, batante la aeron per ambaŭ 
manoj. “Viaj huraoj odoras je feŭdaj ideoj！Mi ne estas gravulo！Mi estas nura 
proleto kiel vi！Mi sciis, ke vi estos surprizita, pro tio mi surmetis la malhelajn 
okulvitrojn…” 

“Hura！Hura por nia Mintun, la gravulo!” La vivuoi daŭre tondradis kaj 
multaj kamparanoj de aliaj vilaĝoj aliĝis a1 la ĥoro, konstatinte ke la 
mandareno el la provinca ĉefurbo devenis el inter ili. Neniam antaŭe dum la 
historio de la regiono la kamparanoj produktis viron pli rangan ol vilaĝestro． 

“Silentu, kamaradoj！Silentu, kamaradoj!”   la Delegito kriis per plena 
voĉo. “Ni devas unue uzi nian rezonkapablon por juĝi la proceson de Ĉu Min 
kaj ties ĉashundo Ŭang la Leono！Pripensu, kion ni faru pri ili!” 

“Pendumu ilin!” aŭdiĝis unusone. 
“Ĉu vi estas certaj?” la Delegito demandis. 
“Certaj!” 
“Bone!” la Delegito prononcis. “Do ilia enkarcerigo far la Kamparana 

Volontula Brigado estas pravigita kaj sekve laŭleĝa. Sed ni ne rajtas prononci la 
kondamnon. La verdikton prononcos la Popolaj Juĝkomisaroj en la Juĝistarejo. 
Do ilin ni liveros al la Popola Kortumo en la gubernia urbo.” 

Aplaŭdado tondradis en la aero. 
“Kamarado Politika Direktanto!” la Delegito sin turnis al la Politika 

Direktanto kaj diris, “volu aranĝi, ke la kaptitoj estu kondukitaj en sekuran 
enkarcerigon.” 

La juna direktanto signis, ke la kamparanaj gardistoj alproksimiĝu. Ili 
grimpis sur la podion kaj forkondukis la kaptitojn. Ambaŭ kaptitoj pendigis 
malalten siajn kapojn, kun vizaĝoj mortpalaj, dum ili pene trenpaŝis en la 
katenoj．La katenoj peze tintegis, kiam ili moviĝis. La metala bruo kaŭzis 
denove grandan silenton per sia monotona ritmo, jen kaj jen interrompita de la 
alta sonora tinto de la feraj ringoj. 

“Mintun！Kiel vi kapablas fari similan aferon kontraŭ Lordon Ĉu Min!” 
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Ina voĉo leviĝis akre en la aeron, skuante dispecige la funebran kvieton. 
Virino sin trapuŝis al la podio. “Mintun！Tiaĵon vi ne povas fari!” La 

homamason konsternegis ŝia malpaca antaŭeniro. Multaj junaj terkulturistoj 
provis haltigi ŝin, tirante per la rando de sia vestaĵo. Ŝi forte baraktis por sin 
liberigi. Sed ŝia forto elĉerpiĝis kaj ŝi，kolapsis. Onklo Pan kaj Alan kaj mi 
kuris al la loko por helpi ŝin sidiĝi. Ŝi estis nia Onjo Krizantemo, kiu sen nia 
scio estis inter la homamaso. 

Perturbita de la okazaĵo, la Delegito deiris de la podio por esplori. Tuj 
kiam li konstatis, ke la incidenton kreis Onjo Krizantemo, li paliĝis, sed iom 
post iom karmezino supreniris sur lia kolo por dilui la palecon. Iiam jam estis 
alveninta tre haste ankaŭ Laŭ Liŭ. Ambaŭ staris vizaĝalvizaĝe super Onjo 
Krizantemo, kaj fiksrigardis unu alian scivoleme, kvazaŭ illi devenus de du tute 
malsamaj planedoj．Iliaj brovoj eksulkiĝis, kaj iliaj lipoj estis kunpremitaj．La 
malbrilaj vitrecaj okuloj de Onjo Krizantemo svingiĝis de unu al la alia. Ambaŭ 
viroj ŝajne havis multon direndan, sed neniu e1 ambaŭ povis malfermi la buŝon. 
Tio estis stranga situacio. Efektive, ŝi estis groteska. Neniu el ni eĉ sonĝis, ke 
ili, tiuj tri, renkontiĝos la unuan fojon post multaj jaroj en tia stranga situacio 
kaj en tia stranga loko kaj inter tia stranga homamaso. 

“Kiel vi povus fari tian teruraĵon al tia persono, kia bienulo Ĉu Min, 
Mintun?” Onjo Krizantemo diris finfine, per voĉo tre kvieta. 

“Ne, tion mi ne devus,” la Delegito respondis, ankaŭ tre kviete, kun iomete 
da sarkasmo. “El via vidpunktomi ne devus.” 

“Ne, vi malpravas,” Onjo Krizantemo korektis la Delegiton. “Ne el mia 
vidpunkto, sed el via vidpunkto.” 

“Kion vi celas？Mi vin ne komprenas,” la Delegito diris. 
“Nu, ĉu vi ne intencas loĝi en la vilaĝo？Vi forestadis dum tiom da 

jaroj．Viaj prauloj en la ĉielo sopiras revidi vin, sopiras ricevi vian filecajn 
oferaĵojn de la altaro. Se vi intencas reveni hejmen, Mintun — mi certas, ke jes 
— kiel vi kapablas ofendi tian gravulon en la distrikto, kia bienulo Ĉu Min?” 

La frunto de la Delegito sulketiĝis, kaj li diris, “Ĉu vi parolas sencon, 
Krizantemo？Ĉu vin ne iomete efikis la revolucia movado de la kamparanoj？
Kio, laŭ vi, mi estu？Ĉu reakciulo ?” 

“Eĉ unu vorton mi ne komprenas el tio, kion vi diras, Mintun. Vi sonas kiel 
klasika klerulo, parolante nur per klasika lingvaĵo. Sed ja diru al mi, ĉu vi ne 
intencas loĝi en la vilaĝo nun, kiam vi fariĝis gravulo？Mi vin atendadis dum 
tiuj longaj jaroj, tiuj longaj tagoj kaj longaj noktoj.” 

“Kio ? Ĉu ne konkubinigis vin Ĉu Min? El tio, kion mi lastatempe konstatis, 
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li jes. . .” La Delegito estis maltrankvila. 
“Senkorulo ! Pro kio vi parolas tiel ? Demandu al iu ajn en la vilaĝo, se mi 

ne perlaboradis honestajn vivrimedojn per la ŝvito de mia frunto. Neniu iam ajn 
aŭdacas tuŝi min, krom vi!” 

“Mi ege bedaŭras!” la Delegito pardonpetis, mallaŭtigante la voĉon: “Tion 
mi ne sciis. Vi devas pardoni mian eraron.” 

Onjo Krizantemo subite disradiigis ĝojon. Ŝi klopodis stariĝi kaj etendis 
siajn manojn por atingi la Delegiton. Dume ŝi diris, “Mi pardonas vin, Mintun. 
Mi pardonas al vi ĉion. Ni forgesu la pasintajn solecajn jarojn. Ni reiru hejmen 
kune.” Kaj ŝi fermis siajn okulojn kaj ekkriis en feliĉo, “Ho, finfine realiĝis 
miaj sonĝoj. Mi havis tiom da belaj sonĝoj, kaj jen ili realiĝas!” La Delegito 
malantaŭenpaŝis pro ŝiaj vortoj kaj diris rapide, “Ne! Mi ne povas reiri la 
vilaĝon. Mi jam ne plu apartenas al la vilaĝo. Mi apartenas al la revolucio, al la 
homamaso ! Ne, mi devas tuj reiri al la Provinca Ĉefurbo.” 

“Kion?” Onjo Krizantemo timigite malfermegis siajn okulojn kaj ekkriis 
alarmite. “Ĉu vi ne pensas pri mi ? Ĉu mi ne aperis foje en viaj sonĝoj?” 
Anstataŭ respondi ŝian demandon, la Delegito daŭre ripetadis: “Mi devas tuj 
reiri al la Provinca Ĉefurbo. Mi devas! Mi devas ĉeesti tiom da komitataj 
kunvenoj. Cetere, ŝi estas naskonta . . .” Poste li ekparolis al ŝi, “Mi devas esti 
apud ŝi. Ŝi scias malmulton pri tiu ĉi lando. Ŝi ne povas malhavi min...” 

“Kion？Kion？Kion… ki… ki…” La okuloj de Onjo Krizantemo 
sovaĝiĝis kaj ŝia voĉo iĝis terura. “Ĉu vi havas alian virinon?” 

“Ne alian virinon, sed kamaradinon,” la Delegito korektis sin, provante 
moligi la etoson per aperigo de amara rideto. “Mi renkontis ŝin, kiam mi studis 
en Universitato Sun Jat-sen en la ĉefurbo de la LaboristaP atrujo．Ŝi amas 
Ĉinion kaj la ĉinan popolon. Ŝi mem estas ankaŭ proleto…” 

“Aj —” Onjo Krizantemo kriĉis subite kaj ĵetis malantaŭen la kapon kaj 
forsvenis. 

Ni staris silente, fiksrigardante la vidaĵon senvorte. Ni ne komprenis, pri 
kio temis. La situacio aspektis tiel stranga, ke ĝi ŝajnis sonĝo. Ĝenite de la 
okuloj, kiuj nun fiksiĝis al li el diversaj direktoj, la Delegito rompis la silenton 
per alparolo al Laŭ Liŭ: “Kamarado Laŭ Liŭ, mi ĝojis aŭdi de Kamarado 
Politika Direktanto hodiaŭ matene, ke vi rezignis la profesion rakonti la 
eksmodajn feŭdajn historiojn. Nur vidu！Kiel efikas tiuj feŭdaj ideoj al 
kompatinda Krizantemo！Kiu diris al ii, ke ŝi atendu min dum tiom da longaj 
jaroj？Konduku ŝin hejmen, Kamarado Laŭ Liŭ, ĉu ne？Kaj bonvolu sur via 
posteno kiel Vickomisaro de Propagando konigi al ŝi la novajn ideojn. Mi 
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esperas revidi vin pli ofte. Sed nun mi devas foriri.” 
La homamaso disiĝis por tralasi la Delegiton. Li tute malaperis en la 

urbeton kune kun la junaj revoluciuloj．La gigantulo sur la podio denove gvidis 
la ĉeestantaron en kriado de revoluciaj sloganoj．Poste li anoncis, ke la kunveno 
estas fermita. La ĉeestantaro komencis disiri diversdirekten en la montojn. Ni 
restis solaj prizorgante Onjon Krizantemon, kiu sidis sur la tero kun la kapo 
kaŝita per siaj gracilaj manoj，kiuj nun spasme tremegis. Ĉar la strando estis 
jam senhoma, ni komencis ekfrosteti. Blovo da vento trapasis, kirligante nubon 
da sablo, kiu envolvis la vizaĝon de Onjo Krizantemo. Ŝi histerie tremegis kaj 
elpuŝis suspiron. Poste ŝi malrapide levis la kapon kaj malfermis siajn okulojn 
por vidi vastan malplenaĵon sur la rivero. Ŝi rekonsciiĝis. Ŝi aŭskultis distrite al 
la fluo, kiu murmuris en la vento. 

Laŭ Liŭ kliniĝis super ŝi ameme kaj provis levi ŝin sur siaj brakoj．Li 
flustris en ŝiajn orelojn, mallaŭte kaj kareseme, “Permesu, ke mi hejmenirigu 
vin, Krizantemo. Nenien vi povas iri krom hejmen. Mi bedaŭras, ke mi influis 
vin per miaj feŭdaj ideoj. Se vi ne estus adorinta heroojn, ni eble… Nu, ankoraŭ 
ne tro malfrue. Permesu, ke mi provu kompensi…” 

“For!” kriis sovaĝe Onjo Krizantemo subite. “Ne provu trompi min per 
via sukereca lango. Mi malamas ĉiujn virojn！Virojn mi neniam plu volas 
revidi！Foriru,mi petas!” 

“Ne parolu tiel impulse, Krizantemo,” Laŭ Liŭ diris kviete. “Mi parolis 
sincere.” 

“For！Eĉ dum sekundo mi virojn ne deziras vidi!” Onjo Krizantemo 
kriĉis. 

“Ĉu vi estas certa, ke virojn vi ne deziras plu vidi?” Laŭ Liŭ demandis 
naive kiel infano. 

“Foriru, mi petas！Kial vi ĝenas min tiamaniere？Ĉu mi ne suferis 
sufiĉe?” Onjo Krizantemo preskaŭ ekploris. 

“Aĥ, aĥ…” Antaŭ ol nia Vickomisaro de Propagando povis kompletigi 
sian frazon, lia vizaĝo mortpaliĝis, liaj etenditaj brakoj aŭtomate falis, kaj li 
mem radikiĝis surloke kiel ŝtono. 

Onjo Krizantemo baraktis por leviĝi. Ŝi sukcesis. Starinte kelkan tempon 
por stabiliĝi, frontante la venton, ŝi trenpaŝis al la teraso antaŭ la urbopordego. 
Sed anstataŭ eniri tra la muro, ŝi turniĝis dekstren kaj sekvis zigzagan vojeton, 
kiu kondukis en la montaron. La suno kliniĝis al la okcidenta horizonto. Ŝia 
ombro, ĵetita sur la ebenaĵon de mortantaj herboj kaj flava polvo, aperis 
nekutime longigita kaj soleca. 
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“Kien vi iras, Onjo Krizantemo？Estas fride en la montoj!” Onklo Pan 
alvokis, provante haltigi ŝin. 

“Al la Monaĥinejo de la Blanka Lotuso,” ŝi respondis duonkonvinke, sed 
en la tono troviĝis iom da rankoro. 

“Pro kio？Tio estas loko por monaĥinoj!” 
“Mi deziras forgesi tiun ĉi mondon kaj virojn!” 
“Mi komprenas. . .” Onklo Pan murmuris al si kaj gratis sian kapon, 

klopodante kompreni tion, kion Onjo Krizantemo celis. Poste li levis la voĉon 
kaj denove vokis simile al maljuna patro: “Sed la Monaĥinejo de la Blanka 
Lotuso troviĝas tre kaj tre malproksime, funde en la sovaĝa montaro. Kiel vi 
alvenos tien, tiel malfrueen la tago?” 

“Tio ne gravas,” Onjo Krizantemo respondis, pluirante sian vojon. 
Momenton poste ŝi eniris ravinon kaj malaperis. 

“Strange, vere strange,” Onklo Pan murmuris al si, denove grategante sian 
kalvaĵon. “Virinojn mi ne komprenas. Ill estas absurduloj.” 

Laŭ Liu fiksrigardis la ravinon, en kiun malaperis Onjo Krizantemo, kun 
vizaĝo vaka, kun svagaj okuloj, kvazaŭ li prisonĝus ion. Freŝa ventego trabalais 
en la direkton de la kreskantaj nuboj, kiuj velis rapidege norden. Laŭ Liŭ 
eksaltis, kiam la vento skuis liajn harojn. Li suspiris malŝarĝige, kaj diris al si, 
rigardante la subirantan sunon, “Nun tagiĝas. Finiĝis mia revo!” Li turnis sin, 
kaj per paŝoj delikataj kiel tiuj de cervo, li aliris al Alan kaj brakumis ŝin. 

“Mi vin amas, Alan, de la fundo de mia koro,” li flustris, dum lia 
mallaŭta voĉo vibris en la vento, kvazaŭ li legus strofon da poezio. “Mi decidis 
ami vin, ami vin per mia tuta animo!” 

Alan profunde rigardis al Laŭ Liŭ, tute perpleksita pro la amemo, kiun 
nia rakontisto ŝprucigis sur ŝin. Larmradioj komencis ekbrili en ŝiaj 
okuloj．Dum ili silentadis, ĉiu enrigardante l’ okulojn de l’ alia, ŝiaj larmoj 
subite elruliĝis kaj kovris ŝian larĝan vizaĝon, multe variolumitan. “En mi estas 
nenio, kio meritas vian bonkorecon kaj afablecon, S-ro Laŭ Liŭ,” Alan diris, 
ankoraŭ rigardante sur la vizaĝon seriozan de la Vickomisaro de Propagando. 
“Mi estas denaska servistino.Mi estas…” Ekplorsingultis ŝia voĉo. 

“Sed vi estas bela！Vi estas ĉiele bela!” Laŭ Liŭ prononcis siajn vortojn 
glate kaj ritme kvazaŭ li deklamus versaĵon. 

“Ĉu vi vere kredas？…” Naiva rideto ekaperis sur la malorda vizaĝo de 
Alan. Ŝi ĉesis plorsingulti, serioze atendante ĝis respondos la Vickomisaro. 

“Vi estas bela！Via koro estas la plej bona en la mondo!” La 
Vickomisaro de Propagando konfirmis sian aserton. “Vi havas animon de 
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proleto. Via koro batas proletmaniere. Tion mi sentas.” 
“Ĉu vi neniel volas komenti mian vizaĝon？”Alan demandis denove. 
Nia Vickomisaro hezitis momente, rigardante ŝiajn grandajn variolmarkojn. 

Poste li diris decideme: “Ĝi aspektas mirinde bele ĉar ĝi spegulas vian belan 
animon.” 

“Dankon. Sed ĉu ne hontigas vin mia humila deveno?” 
“Male，mi fieras pri ĝi!” 
“Aĥ，Laŭ Liŭ, aĥ, Laŭ Liŭ…” Denove la larmoj de Alan eltorentis, kaj ŝian 

korpon skuis plorsingultoj. Sed iom post iom ŝiaj brakoj ĉirkaŭiris la kolon de 
Laŭ Liu, kaj fermiĝis ŝiaj okuloj. 

“Ni iru,” Onklo Pan diris al mi. “Pro tiu viadĵo pli rapide batas mia koro 
maljuna.” 

Do ni reiris hejmen, lasante ilin solaj. Kiam ni sciigis al mia patrino pri la 
okazintaĵoj, ŝi nenion komentis. Ŝi nur murmuris al si: “Do Alan ne estos mia 
posteulo en la domo.” Poste ŝi sin turnis al mi, ankoraŭ murmurante, “Se nur mi 
povus vivi pli longe. Mi ne povas permesi, ke nia praula domo dispeciĝu en 1a 
nua generacio. Ni devas havi bonan dommastrinon por kunteni ĝin.” Ŝia voĉo 
subite rompiĝis kaj lasis nefinita la frazon. 

Nek Onklo Pan nek mi povis kompreni, kion ŝi celis. Sed ni rimarkis ion 
tristan pri ŝia tono. Do Onklo Pan provis ŝanĝi la temon, dirante, “Ĉu vi scias, 
s’rino, ke Onjo Krizantemo foriris al la monaĥinejo de la Blanka Lotuso por 
fariĝi monaĥino?” 

“Kial？Ŝi neniam estis tiom religia por dediĉi sian vivon al la meditado de 
Budho,” mia patrino diris surprizite. 

“Nu…” Onklo Pan paŭzis tuj post komence. “Mi ne povas diri kial. Virinoj 
estas stranguloj，jen ĉio．Ho ne！Vi estas escepto, s’rino, la sola escepto.” 

Ni nenion aŭdis pri Onjo Krizantemo ekde tiu tago. 
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XI 
En la tago, kiam bienulo Ĉu Min kaj la komandinto de la Ordkonserva 

Korpuso, Ŭang la Leono, estis transdonotaj al la Popola Kortumo en la 
gubernia urbo por la fina verdikto, nia tuta vilaĝo agitiĝis. Ĉiuj estis ekscititaj 
kaj tamen ĉiui timis. En la antaŭa tempo, la parolo de Ĉu Min estis leĝo. Li 
povis enkarcerigi ĉiun ajn kamparanon, kiu aŭdacis ofendi lin. Li povis 
malsatmortigi familion per forpreno de ties tero. Li povis regi eĉ tiajn homojn, 
kiaj nia instruisto Onklo Pejfu, kiuj tute ne kulturis lian teron. Ke nun li estis 
fortrenota por fina prijuĝo de la senproprietaj kamparanoj en la Kamparana 
Volontula Brigado, estis neimageble. Tio ne povus esti reala. Ni ĉiuj volis 
certigi, ke niaj propraj okuloj ne trompas nin. 

Ni ellitiĝis tre free tiun tagon. Sufiĉe multai niaj junaj vilaĝanoj tion faris 
eĉ antaŭ la tagiĝo. Ĉar onidiris, ke la kaptitoj estos elmovitaj el la urbeto fruege 
matene, por ke ili atingu la gubernian urbon antaŭ la noktiĝo；la juĝloko estis 
tre malproksime okcidente, kaŝita inter la grandaj montoj. Ni iris supren sur l’ 
apikan deklivon maldekstre de nia vilaĝo, de kie videblis la ŝoseo kondukanta 
ĝis la gubernia urbo, por vidi preterpasi la kaptitojn. Maŭmaŭ sidis apud mi sur 
roko. Li portis bluan turbanegon, tiel ke lin ne rekonu Ŭang la Leono, kiun li 
ankoraŭ timis. 

“Li havis teruran voĉon, kiu ŝajnas ankoraŭ sonadi en miai oreloj,” li 
klarigis sian timon. 

Tamen ĝuste tiu voĉo trudis al il la deziron vidi lian antaŭan komandanton 
katenita survoje al la kondamno. 

El la malhelaj montopintoj oriente la suno grimpis sur la ĉielon malrapide 
kiel fajrobulo, sed la teron ankoraŭ volvis la matena nebulo. Kaj la antikva 
urbomuro de l’ merkata urbeto en la foro, etendiĝanta sur la malalta monteto 
malsupre de la rivero, aspektis kiel reptiliego ankoraŭ profunde dormanta. Ĝi 
ne moviĝis. Ĝi ŝajnis eĉ ne spiri. Antaŭ kelkaj semajnoj, kiam en la urbeto 
postenadis la Kamparanaj Volontuloj，ĉiam aŭdiĝis klariono frumatene, kiu 
signis ĝian reviviĝon. Sed post la amaskunveno sur la strando ili, plejparte el 
rifugintoj de l’ okcidento, estis disigitaj kaj resenditaj hejmen por rekomenci 
sian kulturadon antaŭ la venonta printempo．Nun, ĉar la revolucio en la regiono 
estis realigita per kondamno de bienulo Ĉu Min kaj la komandinto de lia 
Ordkonserva Korpuso, ili estis ja nenecesaj. Postrestis en la urbeto nur kelkaj 
gardistoj kaj neniu klariono necesis por veki ilin. 

Ni rigardis kun streĉita atento ĝis la nebulo foriĝos kaj la urbeto reviviĝos. 
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La suno pli kaj pli altiĝis kaj pli kaj pli malgrandiĝis. Svaga rideto trarompis la 
dense saturitan aeron de la mateno kaj ŝutis varmon sur nin. Aperis la ĉielo. Ĝi 
aspektis palblua, kiel kutime. La nebulvualo kaŝinta la urbeton dispeliĝis 
kvazaŭ vaporo, malkaŝante la grizan ondiĝantan antikvan muron sur la monteto. 
Ĝuste antaŭ ni la sombra enirejo de la pordego, tegita per lado, spegulis 
milradie la freŝan sunlumon. Ni ŝirmis permane majn okuloj por vidi ĝin 
malfermiĝi. 

Ŝajne ĝi ankoraŭ ne tute vekiĝis, kvankam ĝi dispuŝis la radiojn de la 
suno. Ni atendis, streĉante niajn okulojn por toleri la fortan rebrilon. Iom post 
iom elmergiĝis peco de mallumo, transiranta la spegulokampon, unue mallarĝa 
strio de ombro, poste kvarangula spaco de profunda kaveco — la buŝo de 
reptiliego. Elrampis homa figuro. Poste dua. Poste tria. Ili vicigis sin 
surteramason kaj tuj sonigis urĝan klarionon. Tuj poste, pliaj homfiguroj 
trafadeniĝis, ok el ili, el kiuj du lamis ĉenite. 

La suno jam tre hele brilis kaj la vidaĵo antaŭ ni iĝis klara. Ni povis vidi 
la homojn malsuprenirantaj laŭ la deklivo ĝis la ŝoseo．Dum ili pli kaj pli 
alproksimiĝis, ni povis rekoni iliajn vizaĝojn. Ŝajnis, ke la du ĉenitoj ne tre 
bone dormis la antaŭan nokton, ĉar en ilia aspekto vidiĝis speco de laceco kaj 
iliaj kruroj malvolonte moviĝis. Ni aŭdis voĉegon urĝigi ilin, tiel laŭtan, ke ĝi 
memorigis al ni senpaciencajn kamparanojn, kiuj pelas sur fendetitan kampon 
maljunan plugbovinon: “Pigrapugoj！Ĉu vi atendas portseĝojn？” La ĉenitoj eĉ 
ne respondis, pendigante malĝoje siajn kapojn, tute simile al la ĉiam silentaj 
maljunaj plugbovinoj. 

La ŝoseo ĉirkaŭiris la apikan monteton, sur kiu ni sidis. Kiam la grupo 
atingis la unuan vojkurbiĝon, niaj koroj ekbatis forte. Maŭmaŭ komencis tute 
tremegi. Li estis natura malkuraĝulo．La granda malriĉeco, kiun li spertis, 
forigis de li la tutan memfidon. Kelkfoje li timis senkaŭze. Lia senkaŭza timo 
atingis apogeon, kaj saltigis lin kvazaŭ timigitan cervon, kiam subita bruego 
eksplodis en la najbaralo. Ĝi pafigis en la aeron kiel fulmotondro, ĝia eĥo 
eksplodis en la valoj apudaj kvazaŭ rakedoj．Grupo de fortuloj elsaltis el la 
fosaĵoj kaj rizkampoj ambaŭflanke de l’ ŝoseo, ĉiu armita per glavoj kaj 
pistoloj．Ili saltis sur la Kamparanajn Volontulojn kiel lupoj sur kaprojn. Ni 
aŭdis la krakadon de pafiloj kaj poste dolorkriĉojn. Oni luktadis unu kun alia en 
malorda implikaĵo. 

“Mi terure frostas en mia dorso,” Maŭmaŭ murmuris. “Ni reiru al la 
dometoj kaj seruru niajn pordojn. Ĉu vi ne aŭdis la pafilojn？Ili kapablas trui la 
bruston kaj dispafi la kapon. Tiajn armilojn mi konas, kredu min. Oni instruis al 
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mi ilian uzadon en la Ordkonserva Korpuso.” 
Sen plua komento li forkuregis en la vilaĝon. La batalado sur la ŝoseo 

estis terura vidaĵo. La atakintoj estis kaptintaj unu post unu la Kamparanajn 
Volontulojn kaj bategis siajn embuskitajn viktimojn per pugnoj kaj la kolboj de 
siaj pafiloj, eligante kavajn bruojn seneĥajn. La du ĉenitoj estis liberigitaj. A1 
Ŭang la Leono oni proponis longan glavon. Sed la batalon li ne partoprenis. Li 
simple staris flankalflanke kun terura viro, kiun ni poste rekonis kiel la 
intendanton de Ĉu Min, kaj ordonadis al la atakantoj, ululante kiel strigo．Tiu 
stranga voĉo de Ŭang la Leono timigis nin multe pli ol la batalado mem. Ni 
kuris malsupren de la deklivo kaj rifuĝis en niajn domojn, strikte serurante la 
pordojn. Malgraŭ tio, la strangaj ululoj ŝajnis ankoraŭ sonoradi sur niaj 
tegmentoj． 

Necesis longa tempo ĝis ni rekonsciiĝis, longe post la maldensiĝo kaj 
fina formorto de la tumulto．Onklo Pan, sidante apud la muro, fiksrigardis mian 
patrinon per konfuzitaj okuloj kvazaŭ kompleta stultulo. Li eĉ ne gratis sian 
kalvaĵon, kiel li ordinare faris en tiaj cirkonstancoj． 

“Ne revadu, Onklo,” mia patrino diris, vekante lin. “La tumulto ĉesis 
antaŭ longe.” 

Onklo Pan plurfoje rulis siajn okulojn kaj liaj lipoj tremetis nervoze. Fine 
li ekbabilis malkohere: “La novan dinastion mi ne komprenas, s’rino. Ŝajnis, ke 
la homoj okupiĝas nur per batalado. Ĉu vi povas diri al mi, s’rino, kiel mi 
forskuu la respondecojn de la Kamparana Sindikato？Mi nenion faris por ĝi, 
kaj mi ne povos fari ion. Mi ne utilas en la nova dinastio.” 

Antaŭ ol mia patrino povis respondi, ni aŭdis hasten frapadon sur nia 
pordo. Nia gardhundo Lajbaŭ jelpadis furioze kontraŭ iun. Tuj regis mortsilento 
en la ĉambro. Al mi mankis kuraĝo respondi al la frapoj. 

“Enlasu min, mi petas！Enlasu min, mi petas!” Voĉo vokis el ekstere, kaj 
ĝi sonis al niaj oreloj tute konata. “Enlasu min, mi petas！Enlasu min！Lajbaŭ 
disŝiras miajn vestaĵojn!” 

“Rapide, Onklo Pan!” mia patrino diris tre haste, stariĝante. “Tio estas 
Onklo Pejfu!” 

Onklo Pan kuregis al la pordo kaj tiris la riglilon kaj puŝmalfermis ĝin. 
Onklo Pejfu saltadis kaj gestadis minace al Lajbaŭ, kiu bojadis sovaĝe kontraŭ 
lin. Vidante Onklon Pan, li suspiris malŝarĝige kaj kiel eble plej rapide englitis 
internen. Lajbaŭ estis forŝlosita. Sed li daŭrigis la bojetadon dum kelka tempo 
ekstere. Kiam silento restariĝis, Onklo Pejfu ĵetis sin sur brakseĝon kaj denove 
suspiris. Li ne kunportis vergon, sed liaj manoj ankoraŭ nervoze palpserĉis ion 
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apud la kruro de l’ seĝo. Evidente li ne povis forgesi la kutimon, kvankam li 
ĉesis esti instruisto. 

“Terure！Terure!” li murmuris, dum liaj okuloj delire larĝiĝis antaŭ ni. 
“Mi ne komprenas tion！Mi nekomprenas tion!” 

“Kio estas?” mia patrino demandis. “Oni diras, ke homoj batalas sur la 
ŝoseo．Ĉu denove ŝanĝiĝo de dinastio?” 

“Mi ne scias. Mi ne scias,” Onklo Pejfu diris ripete. “Ili ne nur batalis sur 
la ŝoseo, sed ankaŭ eniris la urbeton por batali kontraŭ la junaj Komisaroj．Ili 
batis la Politikan Direktanton laŭvorte en gelatenaĵon．Ili mortigis lin tute. Kaj 
ili volis mortigi ankaŭ min, sed mi sukcesis forkuri en la konfuziĝo.” 

“Kiuj ili estas?” Onklo Pan demandis malkviete. “Ĉu ili estas banditoj？
Mi vidis ilin elsalti el la fosaĵoj por sursalti la gardistojn. Ili devas esti rabistoj，
se juĝi laŭ la faritaĵo.” 

“Ne, tute ne!” Onklo Pejfu respondis. “Ili estas homoj de Ŭang la Leono, 
kiujn dispelis la revoluciuloj．La intendanto de Ĉu Min, kiu eskapis, rekunigis 
ilin kaŝe kaj reorganizis ilian bandon. Ili venis, por liberigi Ĉu Min-on kaj 
Ŭang-on la Leono．Kaj ili sukcesis!” 

“Ĉu la Politika Direktanto estis vere mortigita？” mia patrino demandis 
kun multa zorgo. 

“Nu, ĉu mi tam diris al vi malveron？Ili trenis lin el lia oficejo sur la 
bazarejon. Mi estis tiam en la necesejo, s’rino．Dank’ al Dio, mi kutimas iri tien 
ĉiumatene. Kaj kiam mi jam sidiĝas sur la sidlokon, mi ne povas formoviĝi 
dum almenaŭ duonhoro．Vidu, s’rino, mi ŝatas legi poezion tiamaniere. Tio 
estas kutimaĉo, kompreneble. Sed mi ne povas malhelpi tion. Kutimiĝis, ĉu 
ne？Dank’ al Dio, pro tio ili maltrafis min. Mi vidis tra fenestro, kiel ili 
mortigis la Politikan Direktanton. Ho, estas terure, s’rino！La intendanto unue 
vangofrapis tien-reen. Poste Ĉu Min piedbatis lian ingvenon, kaj fine Ŭang la 
Leono fortranĉis lian kapon per glavego. Vi scias, kiel aspektas Ŭang la Leono, 
kiam li mortigas homon. Liaj okuloj elstaris, liaj dentoj kunpremiĝis, lia vizaĝo 
sangoruĝiĝis, kaj lia glavo trairis la kolon kiel razilo tra paperpeco．Por li, tio 
estis tiel facila kiel melontranĉado…” 

“Sufiĉe！Sufiĉe！ Onklo Pejfu, sufiĉe！” mia patrino tre haste interrompis 
lin kaj samtempe kovris la kapon per siaj manoj. “Kompatinda Politika 
Direktanto！Li estis tiel juna. Kiam li venis al ni tiun nokton, li aspektis ĝuste 
kiel knabo. Li ne pli aĝis ol mia filo…” 

Onklo Pejfu fiksrigardis mian patrinon buŝaperte, tute konsternita pro la 
timigo de mia patrino. “Nu,s’rino, ĉu mi timigis vin？Tio estas vera historio, 



 154 

s’rino. Mi tion vidis nur unufoje en la vivo．Ĝi ankoraŭ nun ekaperas antaŭ miaj 
okuloj．Mi ne povas forgesi tion, kaj neniam povos.” 

Onklo Pan interrompis lian monologon ner demando. “Kio pri nia Laŭ 
Liŭ？Ĉu ankaŭ li estis mortigita？Li iris al la urbeto hieraŭ vespere por 
komitatkunveno kaj ne revenis.” 

“Ne. Mi pensas, ke ankaŭ li eskapis dum la konfuziĝo. Mi vidis lin forkuri 
tra la malantaŭa pordo de la oficejo, kiam la homoj de la intendanto inundis en 
la urbeton.” 

“Ĉu ili ankoraŭ serĉas la revoluciulojn?” demandis Onklo Pan denove. 
“Ne, ili foriris tuj post mortigo de la Politika Direktanto — mi ne scias，

kien ili foriris. Ĉiuokaze，la urbeto estas jam malplena. Se paroli pri la 
Komisaroj, mi rememoras ion, Onklo Pan. Vi devas helpi min. Mi ne deziras 
porti denove tiun ĉi teruran revolucian uniformon. Mi ne deziras esti sekretario 
de iu ajn politika direktanto, eĉ se mi devos malsatmorti.” 

Kaj li stariĝis. Ni ekrimarkis, ke li aspektas vere strange en la uniformo 
el griza nankeno. Li forrazis sian respektindan longan barbon, kiam li 
sekretariiĝis. Sed li aspektis tute ne juna, kun sia razita sulkokovrita mentono, 
ankaŭ ne neta, en la knabeca uniformo de la nova dinastio．Male, li estis 
kompatinda figuro, komikeca kaj groteska. Ŝajnis, ke ankaŭ li mem nun 
rimarkis tiun econ, ĉar li emfaze kaj celkonscie forgiris la jakon kaj ĵetis ĝin sur 
la teron kiel ĉifonon kaj diris al ĝi, “For！Mi ne plu deziras vin!” Poste li levis 
siajn okulojn kaj rigardis al Onklo Pan, dirante petege, “Mia kara olda amiko, 
donu al mi longan robon, mi petas！Mi mezuriĝas preskaŭ same kiel vi.” 

“Ĉu vi certas, ke vi deziras longan robon?” Onklo Pan demandis, tute 
konsternita de tiu ago kaj konfuzita pro la vortoj. “Mi volas diri, ĉu mi povas 
doni al vi mian longan robon?” 

“Kial？De kiu alia mi povas akiri robon？Mi vendis la mian por aĉeti 
tiun ĉi damnindan uniformon.” Li fingromontris la forĵetitan jakon, kiu kuŝis 
masigita antaŭ liaj piedoj kiel ĉifonaro． 

“Ne miskomprenu min, Onklo Pejfu,” Onklo Pan klarigis. “Mi povas 
facile doni al vi mian robon. Mi simple celas：ĉu vi ne devas peti permeson de 
via Revolucia Ĉefsidejo por ŝanĝi vian revolucian uniformon al civilaj 
vestaloj?” 

“Kian permeson？Ĉu mi ne diris al vi, ke mia estro la Politika 
Direktanto estis fridsange mortigita?” 

“Mi scias,” Onklo Pan kapjesis. “Kion do vi planas fari？Ĉu vi vere 
serioze ne plu volas esti revolucia sekretario？Aŭ, pli simple, deziras ŝanĝi 
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vian profesion?” 
Onklo Pejfu diris, sovaĝe malfermante siajn okulojn, “Vi trafis, oldulo 

mia. Ĝuste por tio mi deziras la longan robon. Se Ĉu Min regajnos la potencon 
— kio ŝajnas tre probabla, laŭ la nunaj okazaĵoj — Mi provos restarigi mian 
lernejon. Instruado estas mia tutviva metio, vidu. Negrave kiu dinastio 
venas-iras, la infanoj devas edukiĝi. Cetere, ĉu vi povas trovi por mi belan 
betulvergon？Mi perdis mian malnovan vergon en la revoluciaĉo.” 

“Mi ne povas trovi por vi betulvergon ĝuste nun,” Onklo Pan respondis. 
“Sed unue mi havigos al vi longan robon, se vi vere decidiĝis rekomenci la 
instruadon. Ĝi estas mia Novjara vestaĵo. Mi esperas, ke vi taksos ĝin 
respektinda.” 

Kaj li eniris sian ĉambron. Post momento li revenis kun la vestaĵo．Onklo 
Pejfu tuj surmetis ĝin. Ĝi adaptiĝis al li tre bone. Li rigardis antaŭe kaj 
malantaŭe kaj ŝajnis kontenta pri ĝi. Poste li malŝarĝige suspiris, kvazaŭ li 
finfine liberiĝus de koŝmaro, kaj fariĝis denove instruisto. 

“Ĉu vi supozas, ke Ĉu Min permesos al mi instruistiĝi denove, kiam li 
regajnos la potencon？Vidu, mi devas perlabori miajn vivrimedojn, revolucio 
aŭ ne revolucio.” 

“Mi ne scias,” Onklo Pan respondis. 
“Eble jes, se mi ĝustatempe rekreskigos mian barbon. Mi certas, ke li ne 

trovos instruiston pli malmultekostan ol mi. Mi provos redukti iom la kotizon, 
se li insistos…” 

Onklo Pan rigore silentadis, ĉar li sciis nenion pri edukado. 
Posttagmeze, kiam ordo estis restarigita en la urbeto per la alveno de 

novaj revoluciaj gardistoj el la gubernia urbo, Pejfu reiris hejmen. En la 
momento de la foriro, li rememorigis al Onklo Pan, “Volu atenti pri bela 
betulvergo por mi, Onklo Pan. Mi eble bezonos ĝin baldaŭ.” 

“Nu, mi provos,” Onklo Pan diris, rigardante konfuzite la malfortan 
figuron de la maljuna instruisto, malaperanta tra la vespera krepuskiĝo. 

 
La postan tagon mankis matena nebulo．La suno disverŝis sian varmon 

malavarege, jukigante niajn dorsojn. Onklo Pan kondukis la junan bovinon sur 
la vilaĝan placon por sunumiĝi. Li opiniis, ke tion ŝi bezonas pli ol ion ajn alian: 
ŝiaj belaj oraj haroj bezonis ĝin por brilglatigi, kaj ŝia koro bezonis la varmon 
por gajigi. Li ĉiam pensis, ke ŝi estas malgaja de kiam ŝia patrino estis ŝtelita la 
pasintan aŭtunon. Siamaniere ŝi aspektis tiel soleca kiel orfo. Kvankam Onklo 
Pan provis de tempo al tempo paroli al ŝi avece, tamen ŝi estis tro juna por 
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kompreni lian lingvon. 
Onklo Pan nun sidis apud ŝia flanko sub la suno, glatigante per sia 

manego ŝian flankon. Ĝuste kiam li intencis komenci ŝajnkonversacion kun ŝi, 
ŝi ekbatis per la kruro．Ŝi eksaltis pro timo, ĉar la gardhundoj ariĝis en la 
vilaĝofino kaj furioze bojadis kontraŭ grupo da homoj, ĉiuj armeuniformitaj. 
Tiuj strangaj vizitantoj ektimigis ankaŭ nin. Ĉiuj portis pafilojn. Malsimile al la 
Kamparanaj Volontuloj， ili portis, krom netajn uniformojn, militistajn 
kaskedojn, sur kiuj aperis kiel insigno po desegnaĵo de martelo kaj serpo. Ni ne 
povis imagi, de kie ili venis. Nur kiam ili marŝis per soldata ritmo ĝis la mezo 
de la placo, ni ekkonstatis, ke ili devas esti la regulaj soldatoj el la gubernia 
urbo, kie troviĝis taĉmento de la Revolucia Armeo. Unu el ili, malaltstatura iom 
malfortika ulo kun pistolo en la zono, marŝis rekte al Onklo Pan kaj demandis: 
“Onklo, volu diri al mi, kie loĝas Maŭmaŭ.” 

Onklon Pan tute konsternis tiu abrupta demando, kaj lia mano senmovis 
sur la bovinflanko. Estis strange, ke tiu homo konas Maŭmaŭ-on, kiu neniam 
havis amikon ekster la vilaĝo. Kaj plej strange estis, ke la voĉo de tiu viro 
ŝajnis tiel konata. Sed Onklo Pan ne certis, kie li jam aŭdis ĝin. Li fiksrigardis 
tiun iom etan viron kun la pistolo, kiel idioto． 

“Kial vi rigardadas min, olda Onklo?” la viro demandis. “Ĉu vi ne 
rekonas min？Via bela bovino devus memorigi vin pri mi.” 

Onklo Pan trarigardis la vizaĝon de tiu viro. Subite li saltleviĝis kaj kriis 
surprizite: “Jen！Ĉu vi estas la falsa virino？Certe mi memoras vin!” 

“Falsa virino mi ne estas — la transvestiĝo estis nur rimedo dum la 
periodo de blanka teroro,” la viro diris laŭte, kun pluraj emfazoj en la frazo. 
“Mi estas reala viro.” 

“Mi petas pardonon!” Onklo Pan pardonpetis plurfoje. “Vi estas 
revolucia oficiro. Mi memoras. Mi memoras. Vi revenigis al la vilaĝo 
Maŭmaŭ-on en la mateno de la dua tago de l’ Revolucia Dinastio. Mi 
memoras！Mi memoras!” 

“Bone！Diru al mi, kie loĝas Maŭmaŭ.” 
Onklo Pan subite paliĝis pro la vortoj, sentante ion misan pri la peto. Li 

hezitis, kaj komencis grati sian kalvan verton. “Nu, nu, mi… mi… ” 
“Diru al mi tuj, mi petas！Vi devas scii, kie estas la dometo de Maŭmaŭ. 

Ĉu vi ne memoras tiun matenon，kiam mi transdonis al vi Maŭmaŭ-on？Vi 
respondecas pri li. Ni volas lin nun!” La voĉo de la viro estis minacema. 

“Nu...nu…” Onklo Pan balbutis, okulumante la pistolon, sur kiun la viro 
metis sian manon. “Nu, mi ne scias, ĉu aŭ ne li estas hejme.” 
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“Konduku nin ĝis lia loko, mi vin petas!” la viro kriis. 
“Nu bone, do,” Onklo Pan murmuris, preskaŭ ekplorante． 
Nevolonte li moviĝis en la direkton de l’ dometo de Maŭmaŭ. La strangaj 

vizitantoj pezpaŝe sekvis lin. 
Maŭmaŭ estis hejme, vigle preparante manĝaĵon por sia edzino en la kuirejo. 

Dumlonge li ne elvenis, ĉar li devis atendi ĝis la manĝo estis bone kuirita. 
Korvino estis graveda jam de pluraj monatoj kaj ŝia ventro estis rondega kiel 
malgranda monteto. Ŝi rifuzis fari iun laboron antaŭ la nasko. Ŝi diris, ke kia 
ajn fizika streĉo domaĝos la sanon de la bebo en ŝia utero, aŭ misfigurigos ĝin. 
Ŝi diris, ke ŝi devas naski la plej sanan, tiel ke li fariĝu unuaranga terkulturisto 
— kaj ŝi estis neŝanceleble ceta, ke ĝi estos “li” kaj ne “ŝi”. Maŭmaŭ kredis 
ŝiajn cortojn, sekve li faris ĉion por ŝi, inkluzive de forpurigo de ŝia nokta 
fekaĵo. Kaj ŝi rifuzis manĝi malmolan nutraĵon．Do Maŭmaŭ persone devis 
certigi, ke ĉiu kuirita plado estas “tiel mola kiel kotono”，laŭ la esprimo de 
Korvino mem. 

La oficiro senpacienciĝis, atendante en la ĉambrola elvenon de Maŭmaŭ. 
Fine elĉerpiĝis lia pacienco kaj li kriis kolere: “Maŭmaŭ, ĉu vi planas eskapi?” 

Tiuj vortoj timigis Korvinon. Ŝi konstatis ion ne en ordo kaj ke tiu oficiro ne 
estu ofendita aŭ eble li faros ion malagrablan al Maŭmaŭ. Do ŝi vokis en la 
kuirejon: “Maŭmaŭ, venu vidi ĉi sinjorojn! Mi ordonas al vi elveni！Ne ĝenu 
vin pri la manĝaĵo. Mi diras, ne ĝenu vin.” 

“Jes, mia kara,” Maiimaŭ respondis el la interna ĉambro. Kaj post 
momento li aperis． 

“Do jen vi estas!” la oficiro diris, proksimiĝante al li. “Ĉu vi rekonas 
min?” 

Maŭmaŭ trarigardis lin kaj tuj komencis tremi. Li ja rekonis la oficiron, 
iam falsan virinon, kiun li batadis, kiu enkarcerigis lin tuj post kaptado de la 
urbeto far la Kamparana Volontula Brigado, kaj kiu minacis pendumi lin se iam 
denove li havus kontakton kun Ŭang la Leono．Tiuj vortoi estis ankoraŭ freŝaj 
en lia memoro. Maŭmaŭ estis jam tute kovrita de anaskarno. Lia tuta korpo 
tremis tiel forte kvazaŭ pro malario. 

“Vi estas arestita,”la oficiro diris kviete. 
Tuj kiam la vortoj estis prononcitaj, la aliaj soldatoj aliras al Maŭmaŭ kaj 

mankatenis lin. 
“Pro kio？  Pro kio？Via Moŝto?” Maŭmaŭ babilis histerie kiel 

lunatiko． 
“Ĉu vi ne estas sekvanto de Ŭang la Leono?” la oficiro demandis lin. 
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“Mi estis. Sed mi neniel rilatas kun li nun.” 
“Sed hieraŭ liaj sekvantoj kaŭzis tumulton kai mortigis la Politikan 

Direktanton. Ĉu vi ne estis informita pri tio?” 
“Tute ne, via Moŝto. Tute ne, via Moŝto,” Maŭmaŭ emis plori. “Ĝuste 

tiam mi tremis en mia dometo, malantaŭ la serurita pordo．Mia edzino, Korvino, 
povas tion pruvi.” 

“Tio ne estas mia afero；mi mem ne bezonas vian pruvon,” la oficiro diris. 
“Vi mem klarigos ĝin en la Popola Kortumo de la gubemia urbo. Ni iru. Tio ĉi 
estas mia tasko.” 

La soldatoj eltrenis Maŭmaŭ-on el la dometo per la mankatenoj. 
Maŭmaŭ rifuzis moviĝi, kiel nevolonta porko, sed vane. Soldato batadis lian 
postaĵon per la kolbo de sia pafilo kaj kriis al li: “Perfidulo de via klaso！Kiel vi 
povas eviti la verdikton de via popoplo!” 

Maŭmaŭ ne komprenis la vortojn, sed li sentis malprecize, ke li devos iri 
kun ili．Do finfine li rezignis pri la ideo rezisti kaj formoviĝis humile inter ili en 
la direkton de la ŝoseo kondukanta ĝis la gubernia urbo en la montaro. Sed 
kiam li estis transsaltonta mallarĝan fosaĵon, kiu disigis la vilaĝon de la ŝoseo, 
li revokis al Korvino: “Kara edzino！Iru rapide la kuirejon kaj kontrolu, ke la 
manĝaĵo ne brulumiĝis en la pato!” Poste li transiris la fosaĵon kaj malaperis el 
la vido en la nebulan malproksimecon. 

La edzino de Maŭmaŭ, Korvino, staris sur sia sojlo, gapanta, silenta kiel 
ŝtono．Onklo Pan staris kelkajn metrojn for de ŝi kaj fiksrigardis idiote la 
senhoman ŝoseon. 

“Kion signifas tio？Kion signifas tio?” Korvino subite rompis la silenton 
per demando al Onklo Pan, kun iom da kolero kaj surpriziĝo en la voĉo, “Kion 
ili faros al mia Maŭmaŭ?” 

“Mi ne scias，S-ino Maŭmaŭ,” diris Onklo Pan ĝentile, per hezitema voĉo. 
Tio estis la unua fojo, ke li epitetis “S-ino”. Ordinare li kutimis aludi al ŝi kiel 
“la manĝavida estrino de Maŭmaŭ”． 

“Vi devus scii, Onklo．Vi devus scii!” Korvino kriis, plilaŭtigante sian 
voĉon pograde kun la fluado de ŝiaj vortoj. “Vi devas scii, ĉar unuavice vi senis 
ilin al mia dometo kaj duavice vi estas la Prezidanto aŭ io simila en tiu 
Sindikato — alivorte, vi estas speco de vilaĝestro en la… kiel ĝi nomiĝas? Ho, 
jes, en la Revolucia Dinastio．Kaj triavice… nu, ne… ĉiuokaze, vi devas scii！” 

Onklo Pan estis tute konsternita de la vortinundo, kiu batis liajn 
timpanojn kiel tondro．Kaj dum ŝi parolis, ŝiaj okuloj elstaris, rondaj kiel 
pilkoj，kvazaŭ ŝi volus engluti lin vivantan. Lia maljuna vizaĝo paliĝis, kaj liaj 
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lipoj komencis spasme tremeti．Post longa stuporo, el lia konvulsianta buŝo 
venis intermite kelkaj vortoj: “Sinjorino Maŭmaŭ, Sinjorino…Maŭ…maŭ…” 

“Mi ne deziras, ke vi nomu min Sinjorino aŭ eĉ Damo!” Korvino 
interrompis lin subite. “Mi nur deziras, ke vi sciigu al mi klare kaj malkaŝe, pri 
kio temas.Vi revoluciuloj estas treege sekretemaj．Mi konas viajn morojn. Ne 
pensu, ke mi estas stulta!” 

“Ne, vi ne estas stulta. Vi estas tre sprita, Sinjorino Maŭmaŭ…” 
“Hm!” ŝi denove interrompis Onklon Pan, gestante per sia montrofingro 

rekte al la frunto de la olda oĉjo, “ne provu flati min. Diru al mi tuj la sekretojn 
de via revolucio!” 

La vizaĝo de Onklo Pan blankiĝis kiel vakso．Li babilis nervoze, 
“Sinjorino Maŭmaŭ, vi devas lasi al mi okazon klarigi, se vi deziras scii, pri 
kio temas…” 

“Bone！Bone!” Korvino interrompis ankoraŭfoje Onklo Pan, kun la manoj 
jam sur la koksoj. “Diru al mi la sekreton de via revolucio. Nu do, unu, du, 
tri…” Kaj ŝi okuladis lin kiel aglino. 

“Sinjorino Maŭmaŭ,” Onklo Pan komencis laŭordone, “mi neniel rilatas 
kun la revoluciuloj．Sed mi supozas, ke ili kondukos Maŭmaŭ-on al la gubernia 
urbo por enketado eltrovi, ĉu li havas ian ligatecon kun la organizita tumulto 
hieraŭa. Vidu, li estis ano de la Ordkonserva Korpuso. Kaj bedaŭrinde ĝuste tiu 
Korpuso hieraŭ restarigis la perturbadon.” 

“Komprenite,” Korvino kapjesis. “Kiom longe laŭ via opinio la enketado 
daŭros?” 

La brovoj de Onklo Pan supreniris. “Eble dek tagojn aŭ duonmonaton, mi 
ne povas diri precize kiom. Vidu, oficialaj aferoj ĉiam plenumiĝas tre 
malrapide. En la malnova tempo, proceso daŭris eĉ tri jarojn!” 

“Tiom!” Korvino kriis．Sed ŝiaj okuloj rigardadis senesprime al la 
malplena spaco antaŭ ŝi．Ŝi ion pripensadis. Subite ŝi ekploris, kriĉante, “Kiel 
mi povu vivi？Kiel mi povu vivi？Mi kutimiĝis al la manĝaĵo, kiun Maŭmaŭ 
kuiras por mi：mi tre kutimigis al lia servado, kiu estas ĉiam tiel akurata. Ho 
patrino mia, mi ne povas vivi sen li. Cetere, estas tiel malvarme dum la 
noktoj．Mi ne povas dormi sen li．Ho mia patrino kara, tiuj revoluciuloj nur 
volas min mortigi！Ne, ili deziras mortigi vian nepon!” Kaj ŝi komencis tenere 
palpi sian elstaran ventron. Post kelkaj minutoj，dum ŝi ankoraŭ kriĉadis 
kortuŝe, ŝi subite ekbatis la ventron en spasmo de frenezo． 

“Sinjorino Maŭmaŭ, ne licas fari tion！Tio domaĝos al la bebo！Vi devas 
esti prudenta, Sinjorino Maŭmaŭ. Vi devas esti singarda, alie la bebo…” 
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Ekŝvitis Onklo Pan. Li estis panika kaj timplena. 
“Mi deziras, ke ŝi mortu！Mi eĉ ne volas mem vivi！Ho, mia kara 

Maŭmaŭ！Ho, mia plej dolĉa Maŭmaŭ！Kiel mi povas vivi dum vi estas 
enkarcerigita!” Ŝi progresis de kriĉado al funebreca lamentado, kiu, ĉe tia 
virino, ordinare postulus tri aŭ kvar horojn por finiĝi. Onklo Pan fariĝis blanka 
kiel paperpeco, freneze gratante sian kapon. Sed neatendite Korvino paŭzis 
provizore dum la plorsingultado, kaj komencis forviŝi la ŝprucantajn larmojn 
per la rando de sia vestaĵo．Dume, ŝi murmuris ĝeme: “Onklo Pan, se vi deziras 
savi mian vivon kaj la vivon de mia bebo, vi devas iri tuj al la gubernia urbo kaj 
diri al la aŭtoritatuloj, ke Maŭmaŭ estas bonulo, la plej bona kamparano en 1a 
mondo. Tiam ili tuj liberigos lin. Ili kredas viajn vortojn, mi scias, ĉar vi estas 
ĉiuj kamaradoj．Vi foje savis Maŭmaŭ-on, kiam la revoluciuloj unue kondukis 
lin al vi por atesto. Vi devas iri tuj al la gubernia urbo, Onklo Pan. Vi estas la 
revolucia vilaĝestro, mi scias. Ne supozu, ke mi estas stulta.” 

“Jes, mi iros, mi iros,” Onklo Pan diris kiel eble plej rapide, ne refutante 
eĉ unu el ŝiaj vortoj. “Sed vi devas ripozigi vin. Vi ne devas domaĝi al la bebo. 
Mi nepre faros mian plejeblon pledi por li!” 

Li forlasis ŝin kun suspiro de malŝarĝiĝo. 
 
Tranĉinte dutagan porcion da sojfaba kuko por nia juna bovino, Onklo 

Pan ekiris al la gubernia urbo posttagmeze. La tago estis kadukiĝa. La suno jam 
kliniĝis okcidenten. Mia patrino konsilis, ke li komencu la vojaĝon en la posta 
mateno, sed Onklo Pan insistis, ke li devas iri tuj．Li diris, ke post la arestiĝo de 
Maŭmaŭ li komencis imagi aferojn, ne nur pri li, sed ankaŭ pri lia edzino kaj la 
bebo en ŝia utero; kaj ke tiuj imagoj dolorigis lian maljunan koron, kvankam li 
ne sciis la kialon. Do li foriris, kunprenante ses panbulkojn kiel sian nutraĵon. 

Li ne revenis la duan tagon. La trian tagon li ankoraŭ ne reaperis. 
Korvino komencis senpacienciĝi kaj vizitis nin ĉiun trian noron. Ni rakontis 
kun gestoj kaj suspiroj, dum larmoj senĉese fluadis el ŝiaj ŝvelintaj okuloj, ke ŝi 
sonĝis teruraĵojn pri Maŭmaŭ, sonĝis ke Maŭmaŭ eskapis survoje kaj trovis 
ŝirmon ĉe juna vidvino loĝanta en la montetoj; ke la animon de Maŭmaŭ tuj 
kaptis tiu sorĉistino kaj li ne volis reveni al la vilaĝo；ke tiaj aferoj estis por 
Maŭmaŭ tute eblaj, kiu facile falus en la manojn de virinoj, precipe junaj 
vidvinoj, ĝuste kiel muso en la kroĉon de kato；kaj ke Maŭmaŭ forgesos ŝin tuj, 
kiam li estos ekster ŝia regkapablo．Ĉiufoje, kiam ŝi finis siajn sonĝrakontojn, ŝi 
ekplorsingultis kaj komencis lamenti sian malfavoran sorton．Kaj ŝi rifuzis ĉian 
konsoladon far mia patrino．Ŝi ankaŭ ne volis foriri. Ŝi nur sidadis en nia salono 
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ĝis elĉerpiĝis ŝiaj larmoj kaj obtuziĝis ŝia voĉo．Tiam ŝi ekkrius, “Ha！mia 
patrino！Mia patrino kara！La bebo moviĝas denove en mia interno!” Poste ŝi 
subtenis sian ventron per ambaŭ manoj tre singardeme kaj marŝis hejmen, 
subtenata de mia patrino, por dormi. 

La kvaran tagon, posttagmeze, Korvino restadis en nia salono ankoraŭ tri 
horojn, lamentante pri sia trista sorto kaj plendante pri la malvarma temperaturo 
dum la nokto, kiu sendormigis ŝin ĝis la tagiĝo．Tiam, post alia kutima 
ekplorado kiel kulmino de la vizito, ŝi ŝanceliĝis hejmen, subtenante la uteron 
per la manoj．Tuj kiam ŝi malaperis, trema maljunulo enŝteliĝis per paŝoj 
kaŝiĝemaj．Tio estis Onklo Pan. Li aspektis pli maldika kaj liajn okulojn 
ĉirkaŭringis nigro. Videble li estis sendorma dum tiuj noktoj． 

“Onklo Pan！Do vi revenis！Vi devis enveni antaŭ unu momento．Korvino 
ĵus foriris,” mia patrino diris． 

“Jes, mi vidis sin hejmeniri,” Onklo Pan diris. 
“Ĉu vi ne sciigis al ŝi la novaĵon pri Maŭmaŭ?” 
“Ne．Efektive, mi kaŝis min malantaŭ acero ĝis ŝi foriris.” 
“Kial？Mi vin ne komprenas.” 
“Mi aŭdis sian lamentadon, kiam mi unue proksimiĝis al la pordo. Mi ne 

povis tion toleri, ĉar ŝi rompas al mi la maljunan koron. Do mi evitis ŝin kaj 
forkuris ĝis la arbo. Mankas al mi kuraĝo por fronti ŝin, s’rino.” 

“Kion vi celas？Vi neniel mistraktis ŝin?” 
“Sed mi montris al la soldatoj ŝian dometon, kie Maŭmaŭ estis arestita.” 
“Sed ili ĉiuokaze trovus la dometon de Maŭmaŭ. Cetere, vi ne sciis, ke 

ili arestos Maŭmaŭ-on.” 
“Tiamaniere mi ne pensas, s’rino.” Onklo Pan provis aperigi sekan 

rideton por malseverigi sian kontraŭdiron de mia patrino．Sed la rideto aspektis 
kiel timiga grimaco. “Mi ne pensas tiamaniere, s’rino. Mi estas simplanima 
terkulturisto, do mi pensas pri la aferoj tre simplanime…” Subite lia voĉo 
ekhaltis kaj li mallevis sian kapon. 

“Kio ĝenas vin. Onklo Pan?” mia patrino demandis surprizite. “Vi 
aspektas tiel febla. Ĉu vi malsatas?” Poste ŝi vokis en la kuirejon: “'Alan！Kuiru 
bovlon da varmaj nudeloj por Onklo Pan！Li malsatas.” 

“Ne, s’rino,” Onklo Pan haltigis ŝin per voĉo tremanta. “Mi ne malsatas, 
s’rino, kvankam mi nenion manĝis jam de kelka tempo…” Li paŭzis．Post iom 
da tempo, per mallaŭta voĉo, li daŭrigis, “S’rino, Maŭmaŭ estas mortinta!” 

“Mortinta!” mia patrino kriis, terurite. 
“Tio estas malgaja historio, s’rino．Mi tion neatendis．Vi scias, ke 
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Maŭmaŭ estis arestita de la falsa virino, kiun li serioze batadis post nia 
prirabado kaj kiun li kondukis ĝis la ĉefsidejo de sia Ordkonserva Korpuso por 
torturado. Li tre timis tiun falsan virinon, s’rino, mi scias, ĉar tiu persono estas 
revolucia spiono kaj foje minacis pendumi Maŭmaŭ-on vivantan, se iam 
denove li agus kontraŭ revolucio. Do Maŭmaŭ iĝis terure nervoza survoje al la 
gubernia urbo, pensante ke oni torturos lin por informoj，kiujn li neniom havis, 
kaj poste pendumos lin. Unu el la soldatoj，kiujn mi renkontis, sciigis al mi, ke 
Maŭmaŭ tremegis la tutan vojon pro timo. Kiam ili proksimiĝis al la urbo, 
Maŭmaŭ ne plu havis forton por paŝi. Poste ili trenis lin perforte al la 
urbopordo. Ĝuste kiam ili transiris la ponton super la akvofosaĵo, Maŭmaŭ 
subite ĵetis sin en la akvon sube. La akvo estas tre profunda tie, s’rino, vi scias.” 

“Ĉu oni ne eltiris lin!” 
“Ili tion faris. Sed senutile, ĉar Maŭmaŭ estis jam mortinta. Liajn manojn 

kunligis la katenoj, do li ne povis barakti. Li enfalis la akvon kiel ŝtono, tiel 
diris al mi la soldato.” 

“Ĉu vi certas, ke la historio estas vera?” La okuloj de mia patrino dilatiĝis 
pro hororo. 
“Absolute vera, s’rino, ĉar mi vidis Maŭmaŭ-on per propraj okuloj．Tio estas 
terura vidaĵo, mi certigas vin. Lian kadavron oni elmontris sur la teramaso 
nemalproksime de la urbopordo. Ĝi estis ŝvelinta, pli ol ĉe mortinto pro 
hidropso. Kompatinda Maŭmaŭ, neniu ĝenis sin pri li. Li estis tute forgesita de 
la mondo. La revoluciuloj estas tre okupataj．Ĉiuj soldatoj okupiĝis pri 
militmanovroj．Kiam mi iris al la Gubernia Registaro kaj petis ĉerkon por 
entombigi Maŭmaŭ-on, oni diris, ke al ili mankas tempo por tio en la momento. 
Mi diris, ke tio ne estas justa al povrulo kiel Maŭmaŭ. Oni diris, ke helpi oni ne 
povas, ĉar la dekstruloj* disigis sin de la revolucia potenco en la Provinca 
Ĉefurbo kaj komencas ofensivojn kontraŭ revolucio en diversaj lokoj; ke tiu 
____________________________ 
* dekstruloj：Dum 1924-1927, la ĉina popolo sub la gvidado de la Komunista 
Partio de Ĉinio okazigis la Unuan Enlandan Revolucian Militon, dank’ al la 
subteno de la laboristoj kaj kamparanoj kaj la kunlaboro inter Kuomintango 
(ĉina burĝa partio) kaj la Komunista Partio, la revolucia armeo venke frakasis 
la fortojn de reakciaj militlordoj. Tamen en 1927 la dekstruloj de Kuomintango 
estrata de Ĉiang Kajŝek (1887-1975), en koluzio kun fremdaj imperiistoj kaj la 
enlandaj bienuloj kaj kompradoroj, perfidis la revolucion kaj masakris 
komunistojn, laboristojn kaj kamparanojn. Tio kaŭzis la malsukceson de la 
granda revolucio. 
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reakcia movado ŝajnis disvastiĝi en tiun ĉi regionon ĉar ili estis tre potencaj, 
subtenataj tiel de fremdaj potencoj kiel de riĉaj bienuloj；kaj ke oni estas terure 
okupata starigante defendon en la regiono. Unuvorte, s’rino, oni rifuzis doni 
ĉerkon aŭ sendi homojn por enterigi Maŭmaŭ-on. Do mi devis mem entombigi 
lin sen ĉerko．Lia kadavro estis terure peza. Mi ne povis kredi, ke li estis unu el 
niaj vilaĝanoj, unu el niaj frataj terkulturistoj．Sed ĉion rakontis liaj malnetaj 
vestaĵoj．Kompatinda Maŭmaŭ neniam portis novan vestaĵon, de kiam li edziĝis 
al Korvino, kiel vi scias, s’rino.” 

Mia patrino restadis silenta, trarigardante la fenestron, kie pluraj paseroj 
ĉirpis kaj luktis kiel kutime pri la nutraĵo. Onklo Pan metis sian kapon inter la 
manojn kaj ekgratis furioze per la fingroj．Alan tiumomente elvenis el la kuirejo, 
tenante per la manoj bovlon da varmegaj nudeloj, de kiuj la vaporo spiralis en 
la aeron kiel drako. Onklo Pan diris per malalta tamen peza voĉo, “Dankon, 
Alan, sed mi nenion volas manĝi．Mi ne malsatas.” 

“Ja manĝu iom, Onklo．Mi kuiris tion laŭ mia plejeblo,”Alan diris, kiel 
plenkreskulo. Ŝi pasigis lastatempe la pliparton de sia tempo kun Laŭ Liu, kaj 
lernis konduti en la domo kiel gasto prefere ol domano. Vidante la 
nerespondemon de Onklo Pan, ŝi aldonis, “Bonvolu ja manĝi iom, Onklo. Mi 
eble ne plu havos okazon kuiri por vi, kiel vi ankaŭ eble ne plu havos okazon 
gustumi mian kuiraĵon. La aferoj en la mondo estas ŝanĝiĝantaj tiel terure 
rapide!” kaj ŝi surtabligis la pladon kaj poste remalaperis en la kuirejon. 

Mia patrino eksaltis pro la vortoj kaj turnis sian rigardon de la fenestro 
ĝis la malnova konata manĝotablo. “La aferoj ŝangiĝas terure rapide, efektive!” 
ŝi monologis. Poste, sinturnante al Onklo Pan, ŝi aldonis, “Volu manĝi ion, 
Onklo, alie vi elĉerpigos.” 

“Mi ne povas, s’rino,” Onklo Pan diris, levante sian kapon. “La kadavro 
de Maŭmaŭ daŭre hantas mian fantazion. Estas strange, vere tre strange. Tuj 
kiam mi fermas la okulojn, mi vidas Maŭmaŭ-on.” 

“Vi forgesos pri tio post iom da tempo．Ne necesos al ni multe da tempo 
por forgesi mortinton.” 

“Multajn terkulturistojn mi forgesis, sed ŝajnas al mi, ke mi neniam 
forgesos Maŭmaŭ-on, kiu mortis tiel terurmaniere, kaj kiun mi entombigis per 
miaj propraj manoj．Sciu, s’rino, kiam mi fosis la tombon, miaj manoi tremis 
kiel folioj en ŝtormo.” 

“Oj…” Mia patrino eĥis penseme. 
Post momenta silento, Onklo Pan rekomencis, per infaneca tono, kun 

artefarita infaneca rideto, “S’rino, ŝajnas al mi, ke mi devus reiri al mia naska 
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vilaĝo en la Nordo. Pri ĝi mi pensis dum tiuj ĉi tagoj.” 
Mia patrino eksaltis, dum ŝiaj okuloj subite sovaĝiĝis fikse al Onklo Pan, 

kaj demandis, “Kio igas vin pensi pri tio？Vi neniam antaŭe pensis pri via 
militŝirita naskiĝloko.” 

“Multaj aferoj pensigas min pri tio nun, s’rino.” 
“Ĉu mi rajtas aŭdi pri ili？” Mia patrino nervoziĝis.  
“Morto, unuavice. Kiam mi estis juna, mi tute ne pensis pri morto，sed 

nun jes. Mi volis entombigi proksime al miaj prauloj，s’rino．Kaj Korvino, 
duavice. Neeble, ke mi frontu ŝin. Se mi sciigos al ŝi la novaĵon, ŝi eble sin 
transdonos al frenezeco kaj batos forte sian ventron, kiel ŝi ordinare faras en tiaj 
cirkonstancoj, tiel ke ŝi okazigu trofruan naskiĝon de ŝia bebo. Ŝi devas havi 
sanan, bonan bebon por daŭrigi la familian linion de Maŭmaŭ. Nur tion 
postlasis kompatinda Maŭmaŭ en tiu ĉi mondo. Mi ne tolerus vidi, ke ĝi estus 
domaĝita.” 

“Sed tio ĉi estas via hejmo, Onklo.” Mia patrino fingromontris al la tero. 
“Vi helpis konstrui la familion. Sen vi ĝi ne plu estus familio.” 

“Mi scias, s’rino. Sed ĉio estas jam tiel ŝanĝiĝinta. La vilaĝo nun ŝajnas 
al mi fremda. Ankaŭ la urbeto. Eĉ Alan…” 

“Mi komprenas, kion vi celas diri,” mia patrino interrompis lin. “Sed ni 
estas samaj．Ŝanĝiĝas nur la gejunuloj．Baldaŭ ni ne plu havos rilatojn kun ili. 
Ni apartenas al la malnova tempo, vidu. Junĉi baldaŭ ricevos sian dividendon, 
mi supozas. Tiam ni emeritiĝos．Ni fermos niajn orelojn kaj okulojn al la nuna 
mondo.” 

“Sed mi estas soleca maljunulo, s’rino．Emeritiĝi mi ne povas.” 
“Vi havos la junan bovinon por distri vin. Ŝi naskos al vi nepojn kaj 

nepinojn. Ŝia familio plene okupos vian tempon.” 
“Jes, eble vi pravas, s’rino. Sed la cirkonstancoj estas jam tiel 

ŝangiĝintaj!” Onklo Pan peze suspiris. Liaj maljunaj okuloj malheliĝis kaj 
svagiĝis kaj obtuziĝis. Li rigardadis senvide tra la fenestro al la arboj kaj la 
pretera ŝoseo kaj la ondiĝantaj montetoj preter la ŝoseo. Poste li rekomencis per 
revema voĉo, kvazaŭ li parolus al si, “Kiam mi alproksimigis la vilaĝon survoje 
de la gubernia urbo, mi apenaŭ rekonis la konatan vidaĵon de la brilaj tegoloj，
la sabloŝtonaj muroj de niaj dometoj kaj la blua ĉielo super la vilaĝa placo, kie 
antaŭe sonoradis la ora voĉo de Laŭ Liŭ. Mi nur sentis ion frostigan pri la 
vilaĝo, ion malhelan kaj nubecan pendantan super la tegmentoj, kaj ion similan 
al la ŝvelinta kadavro de Maŭmaŭ turantan antaŭ miaj okuloj.” 

“Tio estas nur momenta vizio kaŭzita de la morto de Maŭmaŭ,” mia 
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patrino klarigis. “Ne plu pensu pri ĝi, Onklo. Provu pensi pri io alia, ekzemple 
pri via bela bovino. Provu pensi pri la tago kiam, ĉar ĉiuj ni maljunuloj 
emeritiĝis kun granda dividendo, vi kaj la juna bovino kaj ties infanoj faros 
nenion krom dancadi sur la verdaj montetoj…” 

“Sonas agrable, s’rino. Sed diru al mi：ĉu vi certas, ke vi donos al mi la 
bovinon?” 

“Vidu, ŝi estas via bovino．Ŝi estis ĉiam via bovino. Vi vidis ŝian 
enmondiĝon, vi vartis ŝin kaj kondukis ŝin al la nuna kondiĉo．Ŝi estas via！Ŝi 
estas nepre via!” 

“Ĉu tion vi vere intencas?” 
“Kompreneble mi intencas tion. Al kiu ŝi apartenu, laŭ via opinio？Kiam 

vi estis for, ŝi ne volis eĉ snufi la manĝaĵon, kiun mi donis al ŝi．Ŝi rekonas nur 
unu personon en la mondo, nome vin.” 

“Dankon, s’rino. Mi retenos la bovinon. Ŝi estos la kunulino de mia 
maljunaĝo．Ŝi memorigos al mi la fekundan teron, sur kiu mi laboris, la verdan 
rizmaron, kiun mi plantis, la orajn ondojn da tritiko, kiun mi semis. S’rino, al 
mi plaĉas pensi pri tiaj aferoj．Ili varmigas kaj ridetigas mian maljunan 
koron…” Subite lia voĉo rompiĝis. Sennomaj larmoj verŝiĝis el liaj deliraj 
nigraringaj maljunaj okuloj． 

“Ho, Onklo Pan！Onklo Pan！Vi estas tro laca. Vi bezonas ripozon.” Mia 
patrino kuris al li kaj helpis lin stariĝi de sur la malalta benko, sur kiu li 
sidis．Poste ŝi signis, ke mi alproksimiĝu．Ni subtenis lin ĝis lia ĉambro kaj 
kuŝigis lin sur lian liton. Onklo Pan estis tiel malforta, kiel maljuna malsanulo. 
Sed li plorsingultis spasme kiel infano． 

Kiam ni revenis al la salono mia patrino murmuris, kun emocio kaj tristo, 
“Vere li estas maljuna. Mi neniam pensis pri tio. La tempo forflugas rapidege！
Li ja estas maljuna. Ni ĉiuj maljunigas!” 

 
La postan tagon Onklo Pan ne aperis por matenmanĝo．Ni supozis lin tro 

laca por leviĝi. Mia patrino avertis Alan-on, ke ŝi ne veku lin kaj perturbu lin 
ĉar li bezonis pli da dormo．Sed kiam la suno moviĝis preskaŭ ĝis la zenito, 
Onklo Pan ankoraŭ ne aperis en la domo. Mia patrino komencis scivoliĝi．Do ni 
iris al lia ĉambro．Je nia surprizo, li tie ne estis. Ni pensis, ke eble li estas en la 
apuda ĉambro, manĝiganta la bovinon. Do ni iris al la bovinejo．Ankaŭ ĝi estis 
malplena. La bovino estis for. 

Mia patrino staris meze de la ĉambro, klopodante elpensi, kio okazis. 
“Ĉu eble li kondukis la bovinon al la paŝtejo？Ne！En la valo estas neniom da 
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herbo ĉisezone.” 
Heziteme mia patrino reeniris la ĉambron de Onklo Pan. Ŝi flamigis 

alumeton kaj fajrigis la olean lampon sur la tablo apud la lito, ĉar estis malhele 
en la ĉambro．Tie, sur la tablo, ni trovis strion da papero surskribitan per kelkaj 
malnetaj ideogramoj．Ili estis laŭ la manskribo de Onklo Pan, tre infanaspektaj 
kaj senstilaj．Kaj ĉar Onklo Pan neniam lernis sufiĉe multajn vortojn por sin 
esprimi, tial la frazoj ankaŭ legiĝis tre krude. 

 
S’rino, — Mi tute ne povis dormi la pasintan nokton. Ĉiam 

denove aperis antaŭ miajn okulojn Maŭmaŭ kaj la lamentado de 
lia edzino sonoradis en miaj oreloj. Mi ne fartas bone, s’rino. Mi 
pensas pri mia naskiĝloko en la Nordo, pri miaj gepatroj kaj ties 
tomboj, kiuj certe restis neprizorgitaj de kiam mi estis for. Mi 
decidis komenci morgaŭ la hejmenvojaĝon antaŭ la tagiĝo kun 
mia filino la bovino, kiun vi promesis doni al mi. Mi bedaŭras, 
s’rino. Mi kore bedaŭras. Mi deziras al vi bonan sanon, ke Junĉi 
ricevos la grandan dividendon kaj viaj filoj fariĝos gravuloj. Kaj 
mian amon al Alan, s’rino. 

Via servisto, 
Maljuna Pan． 

 
Mia patrino ekkuris kvazaŭ freneza en la salonon kaj restis staranta apud 

la fenestro, konsternite, kun la paperstrio en la mano. Longe ŝi silentadis, 
rigardante la malnetajn senformajn ideogramojn. Tiam subite ŝi vokis en la 
kuirejon: “Alan！Onklo Pan sendas al vi sian amon.” Sed respondo ne aŭdiĝis. 
Atendinte kelkajn minutojn ŝi vokis denove, per multe pli laŭta voĉo: “Alan！
Onklo Pan sendas al vi sian amon!” Ankoraŭfoje nenia respondo aŭdiĝis. Alan 
lastatempe ekkutimis viziti Laŭ Liŭ-on. Ili jam freneze enamiĝis. Al ŝi ne plaĉis 
resti hejme. Kiam ajn prezentiĝis okazo, ŝi iris kuiri aŭ fliki por la Vickomisaro 
de Propagando. 

“Eble ŝi iris la dometon de l’ rakontisto, panjo,” mi diris, ankoraŭ 
aludante al Laŭ Liŭ laŭ ties antaŭa profesio. 

“Tion mi supozis,” mia patrino diris kviete, dum ŝiaj okuloj iĝis malhelaj 
kaj vitrecaj．Kaj ŝi lasis fail la etenditan manon, kaj forfalis la letereto kaj velis 
milde sur la plankon. 

Ŝiaj okuloj sekvis la paperpecon, kaj kiam ĝi surteriĝis ŝi fiksis sian 
rigardon al ĝi, kvazaŭ ĝi estus io fremda. Poste ŝi levis subite sian kanon kaj 
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elpuŝis krion de histeria ridado．Ties eĥo sonoradis en la ĉambro kiel tintegilo. 
Longan tempon ĝi ŝvebis en la aero. 
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XII 
Kelkajn tagojn post la malapero de Onklo Pan, Laŭ Liŭ vizitis nin. Lia 

vizito al nia dometo efikis kiel grava okazaĵo, ĉar li malofte venis ĉe nin de 
kiam li estiĝis Vickomisaro de Propagando, eĉ ne pro Alan. Ĉiam estis ŝi, kiu 
iris renkonti lin. Lin ĉiam okupadis la laboro, kiu estis plejparte plenumenda en 
la ĉefsidejo de la loka Revolucia Partio en la urbeto. Li revenis al la vilaĝo nur 
vespere, kaj li ĉiam kunportis subbrake grandan aron de afiŝoj kaj avizoj, kiun 
li tralegu vespere. 

“Mi povas resti nur kelkajn minutojn, s’rino,” li diris al mia patrino, 
surtabligante la propagandan materialaron. Tiu malvolviĝis, elmontrante serion 
de novaj karikaturoj, kiujn mi ne vidis antaŭe. La unua bildo vidigis lupon en 
uniformo de armea komandanto, kun densa vosto kurbigita kiel hoko kaj longa 
glavo ĉezone. Longa vico de soldatoj marŝis malantaŭ li. La rubriko legiĝis：La 
bienulo revenas por restarigi sian perditan prestiĝon kaj repreni 
liberigitajn servutulojn. Mia patrino ekrigardis ĝin senkomente. Nia 
rakontisto aldonis, “Mi foriris, s’rino, foriras eble longtempe. Mi venas por 
sciigi al vi novaĵon, kiu nepre interesos vin.” 

“Kio estas do?” mia patrino demandis kun ektimiĝo kaj surpriziĝo, ĉar la 
vizaĝo de Laŭ Liŭ mienis escepte serioze. 

“Novaĵon pri Onklo Pan,” Laŭ Liŭ diris kviete, sed lia voĉo soleniĝis． 
“Onklo Pan!” mia patrino kriis kun paliĝinta vizaĝo. “Kian novaĵon？Ĉu 

bonan aŭ malbonan?” 
“Ne ekscitiĝu, s’rino. Ne temas pri tute malbona novaĵo…” 
“Ĉu li revenos?” mia patrino interrompis lin. 
“Aŭskultu, s’rino. Alan infprmis min, ke li malaperis dumnokte kun sia 

bovino. Efektive, mi havis zorgojn pri li. Li ne sciis, s’rino, kiel serioza estas la 
aktuala politika situacio. La reakciuloj en la Provinca Ĉefurbo komencis 
ofensivon kontraŭ nin, kaj kun la helpo de modernaj armiloj el fremdaj landoj, 
venkis la revolucian armeon en pluraj strategiaj lokoj. Ĉu Min kaj Ŭang la 
Leono, kiuj eskapis, estas nomitaj konsintoj al ekspedicia armeo, kiu baldaŭ 
venos ĉi tiun distrikton…” 

“Sed kio pri Onklo Pan？Diru al mi nur pri Onklo Pan!” mia patrino 
demandis maltrankvile, denove interrompante lin. “Mi ne volas aŭdi pri Ĉu Min 
kaj lia armeo.” 

“Aŭskultu trankvile, s’rino. Mi ĝisvenos tion,” Laŭ Liŭ diris per voĉo 
neperturbita, kvieta kiel dum historirakontado. “Fronte al tiu ĉi eksterordinara 
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blanka teroro,” Laŭ Liŭ emfazis la novan terminologion pervtuso kai poste 
daŭrigis, “vi scias, kion signifas tio, kompreneble, ni devas esti pretaj. Do la 
Ĉefsidejo de la nove reorganizita Kamparana Volontula Brigado decidis 
postenigi patrolojn kaŝe sur diversaj vojoj en la distrikto nokte, por la eventualo, 
ke la reakciuloj klopodos saboti kaj spionoj enŝteliĝ…” 

“Vi volas diri, ke Onklo Pan…” mia patrino interrompis lin denove, kaj 
ŝia vizaĝo griziĝis. 

“Silentu, s’rino. Mi ĝisvenos lin baldŭ. Tio ne okupos minuton,” Laŭ Liŭ 
certigis ŝin, ankoraŭ kvieta kaj neperturbita kiel rakontisto. Kaj li daŭrigis sian 
antaŭparolon: “Vidu, ĝuste pro tiu punkto mi ekhavis zorgojn tuj, kiam mi 
aŭdis de Alan la novaĵon pri la foriro de Onklo Pan. Supozu ni, ke li trafus unu 
el la patroloj kaj oni erare taksus lin sabotisto aŭ spiono…” 

“Kion?” mia patrino ekkriis. 
“Volu silenti, mi petas. Mi ĝisvenas la temon,” Laŭ Liŭ diris. “Do mi 

faris mian plejeblon eltrovi, ĉu io okazis al li. Vidu, mi ne estas malpli ol vi 
maltrankvila pri li. Mia rilatiĝo kun Alan multe pli proksimigis min al tiu ĉi 
familio. Li estas tiel same mia onklo, kiel onklo de Alan. Mi pridemandis miajn 
amikojn en la Ĉefsidejo de la Kamparana Volontula Brigado en la gubernia 
urbo pri li. Ili informis min, ke ili kaptis maljunan kamparanon kun bovino unu 
nokton lastatempe. La patroloj preskaŭ mortigis lin, supozante lin ŝtelisto aŭ 
spiono por Ĉu Min．Li estis tre malbonŝanca, s’rino. Li eble sukcesus trapasi la 
distrikton, se ne temus pri la bovino. Vidu, la bovino aŭdiĝis grandan bruon per 
siaj hufoj sur la gruza pado, kio vekis multan suspekton en la 
noktprofundo．Nur post rigora enketado en la Ĉefsidejo oni eltrovis, ke la 
kaptito estas la provizora prezidanto de l’ Kamparana Sindikato en tiu ĉi vilaĝo. 
Li estas Onklo Pan, kompreneble…” 

“Ĉu oni akuzas lin esti spiono aŭ sabotisto?” En la voĉo de mia patrino 
estis timego kaj ŝiaj okuloj maltrankvile plilargiĝis. 

“Tion oni faris！Sed mi sendis leteron tuj, kiam mi aŭdis pri tio. Mi 
garantiis en mia rolo kiel Vickomisaro de Propagando en tiu ĉi distrikto, ke 
Onklo Pan estas bona kaj honesta kamparano en la vilaĝo. Mi klarigis ankaŭ, ke 
li lastatempe hejmsopiris sian naskiĝlokon kaj deziras reiri kiel eble plej baldaŭ, 
kaj pro tio li ekvojaĝis antaŭ la tagigo.” 

“Ĉu oni kredas tion, kion vi diris?” 
“Kompreneble jes！Ĉu vi supozas, ke ili kredu parolon de la reakciuloj ?” 
“Tre bone, Laŭ Liŭ. Mi estas profunde dankema. Kiam laŭ via opinio oni 

resendos Onklon Pan en la vilaĝon ?” 
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“Tio estas ioma problemo, s’rino.” La maldensaj brovoj de la 
eksrakontisto kunpremiĝis. “La situacio de Onklo Pan estas alia. Li estas 
provizora prezidantode l’ Kamparana Sindikato en la vilaĝo, kiel vi scias. Estas 
kontraŭe al la revoluciaj principoj nuntempe, dizerti postenon kaj iri al alia 
distrikto, ĉu aŭ ne oni hejmsopiras. Tio montras mankon de kompreno pri 
revolucia teorio liaflanke. Do oni reformos lin. Oni sendis lin en reformejon, 
kiu estas nove starigita aparte por politikaj dizertuloj.” 

“Ho, ho…” mia patrino ekdiris lace. Ŝiaj timplenaj okuloj iĝis svagaj kaj 
nebulecaj. Ŝi estis konfuzita de tio, kion diris Laŭ Liŭ. “Sed Onklo Pan neniam 
estis politikema, des malpli revolucia al si mem, rigardante senvide la plankon. 
Poste ŝi plilaŭtigis sian voĉon: “Kio pri la bovino? Ĉu li povos povos kunpreni 
la bovinon en la reformejon? Komprenu, li estas maljunulo soleca…” 

“Kiel rilatas la bovino al politico?” nia rakontisto demandis surprizite. 
“Ŝin oni konfiskis por la publika utilo. Tio estis jam misa gesto far Onklo Pan, 
kunpreni tiun pecon da private proprietaĵo kun si dum la hejmeniro.” 

“Vi ne komprenas, Laŭ Liŭ, kion signifas en lia vivo la bovino” Mia 
patrino provis klarigi al la komisaro, sed baldaŭ ŝia voĉo mallaŭtiĝis kun 
suspiro. “Neniu povas kompreni tion. Sed volu diri al mi, kiam oni permesos, 
ke li revenu hejmen?” 

“Kiam li estos komplete reformita kaj aktiva revoluciulo.” 
“Aktiva revoluciulo？Ĉu li kapablos esti?” La scivolema voĉo de mia 

patrino iĝis murmuro: “Ha, se li vere fariĝos tia, li neniam revenos hejmen.” 
“Mi timas tion. Li poste dediĉus sian vivon al revolucio．Aliflanke, se 

malsukcesos reformi sin li apenaŭ povos forlasi la instituton.” 
“Komprenite…” mia patrino murmuris al si, subenrigardante penseme. 

Momenton poste ŝi levis la okulojn kaj demandis kviete, “Ĉu vi ne povas uzi 
vian influon por liberigi lin el la reformado？Vidu, reformejo celas esti loko 
por junuloj, kiom mi komprenas la aferon. Sed li estas tiel senespere 
maljuna…” 

“Mi ne povas, s’rino. Tio estas afero de revolucia disciplino. Mi simple 
ne povas!” Laŭ Liŭ diris, kuntirante la brovojn, kaj iom senpacienciĝis. Poste, 
elrigardante tra la fenestro, li subite ektremis kaj ekkriis, “Ho ve！Mi intencis 
resti nur kelkajn minutojn. Jen mi pasigis duonon de la tago. Mi devas rapidi!” 
Poste, turninte sin al mia patrino, li aldonis per mallaŭta voĉo: “S’rino, mi volas 
peti vian permeson pri io.” 

“Kian permeson vi devas peti de mi, Laŭ Liŭ?” mia patrino diris, surprizite. 
“Vi estas nun revolucia mandareno. Vi rajtas fari, kion vi volas.” 
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“Ne, s’rino．Mi ne rajtas agi blinde. Revoluciaj oficialuloj malsamas la 
eksmodajn burokratulojn. Ni devas agi laŭ ordo kaj disciplino.” 
“Pri kio temas, do?”  

Laŭ Liŭ fiksrigardis la sensentigitan vizaĝon de mia patrino dum kelka 
tempo．Poste li diris trankvile, “Mi volas forpreni Alan-on kun mi.” 

“Forpreni?” mia patrino eksaltis, fiksante Laŭ Liŭ-on per siaj dilatintaj 
okuloj, kvazaŭ li estus fremdulo. “Kion vi celas？Mi ne komprenas vin, Laŭ 
Liŭ.” 

“Aŭskultu！Ĉu Min kaj Ŭang la Leono estas nomitaj kiel konsilantoj al 
granda ekspedicia armeo, kiel mi jam sciigis vin. Ili venos ĉi tiun distrikton en 
kiu ajn momento. Ĉar tiu ĉi loko estas strategie nedefendebla, al ni estas 
ordonite retreti al la granda montaro okcidente kaj konstrui tie revolucian bazon 
ĉirkaŭ la gubernia urbo．Vidu, tio estos longedaŭra luktado. Mi eble ne povos 
reveni en la proksima estonteco. Do mi deziras kunpreni Alan-on：mi edzinigos 
ŝin laŭeble baldaŭ. S’rino, mi eble devos foriri al la montaro iam ajn dum la 
venontaj tri tagoj. Ĉar niaj informistoj ranortas, ke la soldatoj de Ĉu Min estas 
jam moviĝantaj.” 

“Ĉu vi certas?” mia patrino diris dubeme. Sed ŝia vizaĝo jam paliĝis. 
“Mi tute certas.” 
“Do eĉ se Onklo Pan iĝas tute reformita, li ne povos reveni al ni eĉ 

vizite… ” 
“Tio dependas. Sed volu diri al mi, ĉu mi rajta forpreni Alan-on kun 

mi?” 
“Nu,” mia patrino paŭzis tuj post la ekparolo. Ŝi  mallevis la kapon 

penseme. Ŝiajn okulojn malklarigis larmovualo, kiu brile respegulis la malhelan 
lumon de la fenestro．Ŝi ne kapablis paroli. 

“Volu diri al mi, s’rino. Mi deziras vian parolon,” Laŭ Liŭ insistis kaj 
komencis volvi la afiŝojn, kiuj kuŝis sur la tablo. 

Mia patrino diris, kun la kapo ankoraŭ tenita malalte, “Mi ne plu havas 
kiun ajn atŭoritaton pri ŝi, Laŭ Liŭ. Mi ne plu estas ŝia bopatrino, kiel vi scias, 
eĉ ne ŝia kuratoro, ĉar ŝi estas jam plenkreskinta. Vi devas mem demandi al ŝi. 
Ĉu mi alvoku ŝin?” 

“Jes, mi petas.” 
“Alan！Venu momenton!” mia patrino vokis al la kuirejo． 
“Jes, panjo!” Alan respondis. 
Post momento, Alan venis el la kuirejo. Ŝi plu portis la malnovan 

antaŭtukon, la malnovan bluan nankenan robon, kiun tajlis por ŝi mia patrino 
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okaze de la Novjaro; kaj ŝi plu portis la malnovan harplektaĵon, gracila kaj 
longa. Ŝi staris antaŭ ni, ankoraŭ tiel same naiva, obeema, laborema kaj 
dediĉita, krom ke ŝi nun aspektis multe pli altstatura, kun paro de manegoj kaj 
larĝaj ŝultroj． 

Mia patrino diris al Laŭ Liŭ, “Nu, demandu mem.” Laŭ Liŭ proksimiĝis 
al Alan kaj faris antaŭ ŝi profundan riverencon, kiel kavaliro antaŭ amatino en 
unu el la historioj, kiujn li rakontis al ni en la malnova tempo. Kaj per mallaŭta 
ebena voĉo li diris, “Alan, mi foriras kun miaj kamaradoj al la granda montaro 
okcidente. Mi deziras kunpreni vin, ĉar mi amas vin kaj volas edziĝi al vi. Kion 
vi oninias?” 

“Ĉu vi certas pri tio, kion vi diras?” Alan demandis severe, kiel 
maturulino. 

“Centpocente certas,” respondis Laŭ Liŭ, riverencante denove. 
“Do kiam vi foriros?” Alan denove demandis firmavoĉe. 
“Post unu-du tagoj.” 
“Bone！Mi iros kun vi.” Ŝia respondo estis simpla kaj konciza. Ankaŭ ŝia 

voĉo estis simpla kaj konciza. 
Laŭ Liŭ rektigis sin kaj ridetegis. Mi atendis, ke Alan ekploros pri la 

foriro en nekonatan regionon kaj pro sentimento rilate tiun ĉi domon, en kiu ŝi 
edukiĝis. Male, ŝi aspektis surprize ĝoja, ekbrilis ŝia senesprima variolumita 
vizaĝo, kaj rideto ŝvebis ĉirkaŭ ŝiaj lipoj kaj brovoj. Ŝi estis ne nur ĝoja, sed 
ankaŭ fiera. Mia patrino iomete levis sian kapon kaj ekgvatis ŝin, sed tuj 
remallevis siajn okulojn. 

Laŭ Liŭ remetis subbraken la aron da afiŝoj kaj diris al mia patrino, 
“Dankon, s’rino, pro via patrineca prizorgado de Alan dum tiom da jaroj.” 
Poste, sinturninte al Alan, li daŭrigis, “Mi baldaŭ revidos vin, Alan. Nun mi 
devas iri. Estu preta, komenci la vojaĝon kiam ajn.” Kaj li eliris tiel rapide, kiel 
li envenis. 

Mia patrino premis sian kapon al seĝodorso．Komencis ondiĝi ŝia brusto 
kaj larmoj hele brilis en ŝiaj okuloj. Sed ŝi sukcesis subpremi ilin. Tia ŝi ĉiam 
estis: ŝi neniam efektive ploris. 

 
Laŭ Liŭ kaj Alan forlasis la vilaĝon al la granda montaro kune kun la 

komisaroj de la loka Revolucia Partio nur kelkajn horojn antaŭ la alveno de la 
novaj regulaj soldatoj sub komando de Ĉu Min kaj Ŭang la Leono. Ili venis tiel 
kviete kiel foriris la revoluciuloj．Ne okazis eĉ unu pafo. Fakte, niaj vilaĝanoj 
apenaŭ rimarkis ilian estadon en la urbeto, kun escepto denova proklamo, 
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stampita per la ruĝa sigelego de la nova administracio. 
Tiu dokumento estis algluita al la muro de nia praula templo de la 

vilaĝolimo, frontanta al la ŝoseo. Tion unue trovis Benĉin nia taoisma pastro en 
la frumateno．Li estis tre ekscitita, kriante per plena voĉo en la vilaĝo: ŝanĝiĝis 
denove la dinastio！Tiu ĉi nova estas la reala permanenta dinastio！Finfine la 
tago aŭroras!” Li miksiĝis en sian kriadon suspirojn kaj vivuojn. La unuan 
fojon depost la alveno de l’ revoluciuloj niaj vilaĝanoj vidis lin en tia agema 
humoro．Li ŝajnis plijuniĝi kaj plivigliĝi．Kaj tiu lia vigleco stimulis ne nur 
scivolemon, sed ankaŭ novan esperon pri la vivo kaj la estonteco．Multaj homoj 
aliris la templon por legi la oficialan avizon de la nova loka registaro． 

La dokumentoj konsistis el tri paragrafoj, sub tri diversaj rubrikoj, ĉiuj 
skribitaj per klasika lingvaĵo sen karikaturoj kiel vulpoj aŭ lupoj．La unua ero 
pritraktis la novan reĝimon, kiun ĝi difinis kiel laŭleĝan, reprezentantan la 
nacion: ĝi estis la reala registaro de la lando, sekve ĉiuj devis akcepti ĝiajn 
ordonojn de kiu ajn speco. Ĝia aktuala tasko estis subpremado de la “revoluciaj 
banditoj” kaj la restarigo de ordo. La dua paragrafo kondiĉis, ke la homoj devas 
purigi sin de la tuta venenaĵo injektita en ilin de 1a junaj “banditoj” kaj reveni 
al la malnova vivmaniero precize kia ĝi estis antaŭ la “bandita revolucio”．Sub 
la tria rubriko difiniĝis speco de krimo kaj puno. Iu kredanta iun ajn doktrinon 
krom la ordonojn de la nova registaro estis perfidulo punota laŭ la akto pri 
perfidoj．Por ilustri tion, konkreta ekzemplo estis donita. Onklo Pejfu la 
malnova instruisto estis ekzekutota morgaŭ matene, publike sur la strando antaŭ 
la urbeto, pro sia aliĝo al la bandita partio kiel sekretario. 

La tri paragrafoj mem altiris tre malmulte da atento ĉar niaj vilaĝanoj 
apenaŭ komprenis ilin. Sed la ekzemplo mem kaŭzis ĝeneralan agitiĝon. Ĉiuj 
staris gapantaj, fiksrigardante unu alian, kaj tenis teruran silenton. Neniu iam 
ajn suspektis, ke Onklo Pejfu estas perfidulo. Tiu maljuna instruisto ĉiam randis 
malsaton, kaj pro tio li fariĝis plej ridinda skeletfiguro, miopa kaj ĝiba. Oni 
ĉiam kaŝe priridis lin pro lia komika aspekto, kvankam samtempe li estis 
respektata pro sia kapablo legi kaj skribi. Nun tiu kompatinda figuro ŝajnis 
ŝanceliĝi antaŭ niaj okuloj. Ial ni sentis malĝojon.  

“Estas domaĝe! Estas domaĝe!” Benĉin diris suspire. “Ke pilastro de la 
edukado faris perfidaĵon kontraŭ la ŝtaton!” Li uzis kiel eble plej multajn 
elegantajn vortojn por imponi al la ĉeestantaj analfabetaj terkulturistoj. Poste li 
daŭrigis, proponante sin kiel posteulon de l’ missorta instruisto sur la kampo de 
klerigo. “Tio ja estas granda damaĝo al la gepatroj. Kiu instruos iliajn infanojn ? 
Tio min ĝenas, ĉar mi ne povas fari samtempe du taskojn. Se oni petos min 
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instruistigi, mi devos rezigni pri la pastrado, kion mi ne tre volas fari.” 
Kaj li ĉirkaŭrigardis, serĉante reagon. Ĉar neniu el niaj vilaĝanoj 

disponis sufiĉe da mono por enlernejigi siajn infanojn, la morna silento daŭris. 
Senesperigite de la ĝenerala letargio rilate edukadon, Benĉin trenpaŝis for de la 
homamaso kaj celis al nia domo. Li volis sciigi la novaĵon al mia patrino, ĉar 
Onklo Pejfu estis familia amiko. Mia patrino ordigadis la diversajn aferojn 
postlasitajn de Alan, kaj ilin senpolvigis kaj zorge enpakis en memoraĵujon. 
Ŝajnis, kvazaŭ valora familiano estus mortinta, ĉar mia patrino plorsingultis 
dum ŝi fingrumis la malnovajn objektojn kun zorgo kaj tenero. Sen multa saluto 
Benĉin elektis komfortan brakseĝon en angulo kaj sidiĝis. Li estis preta por 
longa babilo. 

Li priskribis kun trankvila voĉo la novan dinastion, sed kun granda 
entuziasmo kaj vigleco, interpretante la proklamon kiel la oran ukazon 
publikigitan de la “Kortego de l’ nova Imperiestro”, kiun subensendis la Ĉiela 
Imperiestro por restarigi en la antikva Ĉina Lando ĉiujn malnovajn virtojn kaj 
instituciojn detruitajn de la “revoluciaj banditoj”．Poste li fermis siajn okulojn, 
suspires malŝarĝige kaj daŭrigis per revema tono: “Ho, mi volas, ke la nova 
Imperiestro pli atentus edukadon kaj la spiritan vivon de la popolo!” Poste li 
malfermis siajn okulojn kaj fiksrigardis mian patrinon kaj demandis, “Ĉu vi 
scias, s’rino, kio kaŭzis la malsukceson de la revoluciaj banditoj?” Ne atendinte 
respondon, li mem respondis tre emfaze: “Malestimo al la taoisma pastro！Pro 
tio ili ne povas elteni. Sed aliflanke, se la pastor senvalorigas sin per drivado 
sur la tajdo de bandita ribelo, kiel faris la kompatinda maljuna instruisto Onklo 
Pejfu, tiam…” Li ne trovis ĝustajn vortojn por kompletigi la aserton, sed ripete 
suspiris. Post kelka tempo li denove laŭtigis la voĉon, kaj plene priskribis la 
kondamnon de Onklo Pejfu kiel “revolucia bandito” far la nova registaro. 

“Ĉu vi certas, ke Onklo Pejfu estas ekzekutota?” mia patrino demandis, 
dum komencis tremadi ŝiaj manoj． 

“Ĉu iam mi diris al vi malveron?” nia pastro rebatis. Poste li komencis 
ĵuri je la nomoj de fantomoj, sanktaj kaj malsanktaj． 

“Bone, bone, mi kredas vin,” mia patrino diris ripete, panike. “Sed kion ni 
estas farontaj do por tiu nia malnova amiko？Ni ĉiuj scias, ke la kompatinda 
instruisto estas senkulpulo.” 

“Tute nenion,” diris Benĉin firme, mienante serioze.” La proklamon 
publikigis la Kortego de l’ nova Imperiestro pere de la oficejo de Ĉu Min kaj 
Ŭang la Leono. La Imperiestro mem eble ŝanĝus sian intencon pro ia apelacio. 
Sed ĉu vi supozas, ke tiaj homoj, kiaj Ĉu Min kaj Ŭang la Leono volus ŝanĝi la 
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decidon？Ili estas homoj impulsiĝemaj, s’rino. Ili ne devias duoncolon eĉ pri 
tiaj bagateloj, kiaj terlupago．Mi konas ilin bone, kvankam mi neniam kultivis 
ilian teron.” 

“Komprenite,” mia patrino diris al si penseme.”Eble vi pravas. Sed ion ni 
devas fari por nia kompatinda Onklo Pejfu.” 

“Certe！Mi prinensas daŭrigon de lia lernejon post lia morto, kio estis lia 
dumviva kariero. Ĉu vi opinias, ke mi estus bona instruisto？Mi ne tre emas 
instrui, sed pro mia longedaŭra amikeco al Pejfu mi devas ion fari por daŭrigi 
lian karieron. Cetere, s’rino, se iu proponos tiun ideon, ĉu vi subtenos min?...” 

“Kiel vi povas pensi pri tiaj aferoj, Beĉin?” mia patrino diris, deprimita 
kaj trista. “Li ankoraŭ ne mortis. Ĉu vi ne estas lia amiko?” 

“Mi bedaŭras！Mi bedaŭras, s’rino!” nia pastro pardonpetis ripete kun 
vizago ruĝiĝa, konscienco doloranta. “Mi simple atendis postenon, s’rino, se 
paroli malkaŝe. Mi malsategis．Nenio alia min interesas, ĉu nova ĉu malnova 
Imperiestro, se paroli la veron. Rigardu miajn ostojn, s’rino. Mi tre kompatas 
Onklon Pejfu, sed…” 

“Sed vi devas ion fari por li kiel malnova amiko,” mia patrino 
interrompis lin kaj enrigardis liajn senrimedajn malsatajn okulojn. 

“Diru al mi, kion mi povu fari, s’rino,” nia pastor preskaŭ kriis. “Mi estas 
preta fari kion ajn por la kompatindulo.” 

“Iru ĉanti la sutrojn antaŭ ol li estos ekzekutita, por ke lia senkulpa animo 
povu supreniri en la Ĉielon. Li tro suferis en tiu ĉi mondo．Li ne devus 
reenkorniĝi kiel homo, almenaŭ ne kiel instruisto. Volu fari vian plejeblon 
altenigi lian animon, Benĉin.” 

“Mi tion faros, s’rino. De kiam venis la revoluciuloj, al mi estas 
malpermesite tion fari. Plezurigos min fari tion denove.” 

“Bonvolu fari ĝin ĝuste,” mia patrino diris. “Jen iom cta mono por aĉeti 
incensaĵon kaj paperon.” Ŝi prenis el sia monujo manplenon da kupraj moneroj 
kaj transdonis ilin al Benĉin. Kiam nia pastro akceptis la monon, ŝi murmuris, 
“Ŝajnas kvazaŭ Onklo Pejfu estus jam mortinta.” 

“Mi sentas same, s’rino. Ankaŭ mi sentas malĝojon, ne sciante la 
kialon,” Benĉin komentis deprimite. 

Kaj li foriris, marŝante malfirme kiel fantomo. 
 
La postan tagon, ĉirkaŭ tagmezo, Benĉin reŝanceliĝis en nian dometon, 

multe pli febla kaj pli trema ol antaŭe. Ŝajnis, ke li tute ne estis dorminta. Liaj 
okuloj elstaris delire kaj rigardis rekte antaŭen kiel paro da vitraĵokuloj, 
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senesprimaj kaj stultaj．Liaj lipoj spasmis dekstren kaj maldekstren, eligante ian 
sonon, senkoheran kiel murmuro, sed eĉ similan al preĝo．Li restadis apud la 
pordo, apogante sin per la pordofosto kiel almozulo. Kiam mia patrino kaj mi 
proksimiĝis por saluti lin, ni komencis distingi tion, kion li primurmuris. 

“Onklo Pejfu, mi ne akceptos vian postenon. Estu certa, mi tion ne 
faros…” 

“Kio estas al vi?” mia patrino demandis, enrigardante liajn delirajn 
okulojn. 

La pastro daŭre murmuradis, “Onklo Pejfu, mi ne akceptos vian postenon. 
Estu certe, ke mi tion ne faros… Mi deziras resti ĉe mia malnova laboro: 
predikado. Onklo Pejfu, mi ne…” 

“Kio estas al vi, Benĉin?” mia patrino denove demandis. 
La pastro daŭre murmuradis, kvazaŭ li aŭdus nenion: “Onklo Pejfu, mi 

ĵuras, ke mi ne deziras esti instruisto… Mi ĵuras je la nomoi de la sanktaj 
fantomoj…” 

“Ĉu vi frenezas, Benĉin?” mia patnno kriis en liajn orelojn. “Pri kio vi 
parolas?” Kaj ŝi komencis skui lian ŝultron. “Vi devas esti freneza.” 

“Mi ne frenezas, s’rino．Ili frenezas. Ili mortigis Onklon Pejfu per glavo 
hodiaŭ frumatene, s’rino, per longa glavo, du futojn longa；ne, tri futojn longa; 
ne, cent futojn longa. Ili tranĉis trifoje la kolon de Onklo Pejfu, sed lia kapo ne 
disiĝis：tro osteca, s’rino. Ĝi estas maljuna kolo；la ostoj estis tro malfacile 
tranĉeblaj．Kaj elsputis la sango, cent futojn alten, kiel fontano. Estas strange, 
s’rino, ke maljuna ostulo enhavu tiom da sango. Um… da… da… da… um… 
haj… ” 

Mia patrino ŝtoniĝis．Ŝiaj manoj restintaj sur la ŝultroj de la pastro 
aŭtomate forfalis. Ŝiaj okuloj deliriĝis kaj malheliĝis kaj stultiĝis kiel tiuj de 
Benĉin. Vico de nekoheraj vortoj eliĝis malrapide tra siaj lipoj: “Do Onklo 
Pejfu estis ekzekutita…” Sed subite ŝi eksaltis denove, kvazaŭ vekiĝante el 
koŝmaro, kaj redemandis al la pastor: “Ĉu vi preĝis por li？Ĉu vi preĝis, ke Dio 
ne reenkorpigu lin kiel instruiston?”  

“Mi ne scias. Mi ne scias. Ha！Ha！Onklo Pejfu estas tie. Jen li!” Li 
fingromontris la ŝoseon, sur kiu du fremduloj alproksimiĝis en la direkton al nia 
vilaĝo. “Jen Onklo Pejfu, ĉu vi vidas？Onklo Pejfu venas kun la intendanto de 
Ĉu Min por peti, ke mi akceptu lian postenon en la lernejo. Ne！Ne！Mi ne 
akceptos ĝin. Onklo Pejfu! Kiel vi fartas, mia oldulo?” Li kriis al la du homoj 
kaj samtempe kuregis al ili. 

Ili renkontiĝis meze de la vilaĝa placo, kie Laŭ Liŭ kutimis starigi sian 
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tamburon kaj rakonti historiojn en la bela malnova tempo．Unu el la 
novevenintoj demandis al Benĉin: “Ĉu vi estas la taoisma pastro de la vilaĝo?” 

“Mi estas, oldulo mia,” la pastro respondis senkohere. “Ĉu vi deziras, ke 
mi instruistiĝu？Dankon, ne!” 

“Ni ne deziras, ke vi instruistiĝu,” unu el la viroj respondis, kaj montris 
al li pistolon, kiun li portis en la zono. “Venu kun ni. Ni estas de la nova loka 
registaro. Ni vidis vin murmuri preĝon ĉe la ekzekutejo hodiaŭmatene. Vi 
samspeculoj!” 

“Kio estas tio?” mia patrino demandis al la vizitantoj tre panike. 
“Li estas arestita,” unu el la senuniformaj detektivoj diris. 
“Pro kio?” 
“Por esti juĝata！Ĉu vi ne scias, ke li estas revolucia bandito?” 
“Sed li estas fervora subtenanto de la nova dinastio,” mia patrino diris. 

“Li asertis tion antaŭnelonge.” 
“Do kiel vi klarigas la fakton, ke li ricevis tri muojn de la tero de Lordo 

Ĉu Min de la revoluciaj banditoj？Li ne estas malklera kamparano, vidu. Li 
estas pastor scipovanta legi kaj skribi, samkiel lia komplico la instruisto.” 

“Ne argumentu kun vilaĝanino, kompano,” la alia detektivo diris. “Ni iru. 
Ni havas tiom multe da taskoj nuntempe!” 

Kaj ili katenis Benĉin-on, kaj fortrenis lin en la direkton de la urbeto．La 
pastro ne provis rezisti, sed daŭre diradis: “Mi ne deziras instrui, sciu！Dankon, 
ne！Mia profesio estas predikado, predikado, predikado！Mi ne konsentus ŝanĝi 
ĝin kontraŭ oro, reala peza oro！Mi rifuzas!” 

La detektivoj tute ne ĝenis sin pri tio, kion li diris, sed fortrenis lin per 
ĉeno kiel azenon. Benĉin daŭre babiladis, dum li pezpaŝe movis siajn piedojn: 
“Ne, mi ne deziras instrui．Dankon, ne! Prefere vi trovu aliulon por la lernejo!” 
Lia voĉo ne aŭdebliĝis dum oni trenis lin pli foren sur la ŝoseo. Post momento 
ili ĉiuj malaperis de vojturniĝo. 

 
Pasis multaj tagoj. Ni komencis aŭdi de tempo al tempo grumbladon de 

kanonoj el la montaro malproksime. Disfamiĝis, ke bataloj okazis ofte inter la 
revolucia Kamparana Volontula Brigado kaj la soldatoj de Ŭang la Leono en 
okcidento. Kelkfoje en la noktoprofundo vekis nin eksplodiĝo de obusoj．Mia 
patrino kutimis eksalti kaj poste ne plu povis dormi．Tiam ŝi kutimis stari apud 
fenestre ĝis opakiĝis ekstere kaj poste heliĝis, kaj fine supreniris la suno. 

La vilaĝo iom post iom komencis aktiviĝi kaj nervoziĝi. Kelkfoje niaj 
vilaĝanoj forĵetis siajn bovlojn dum manĝado kaj forkuris el la vilaĝo kaj 
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grimpis montetojn kaj aŭskultis histerie al la misteraj eksplodoj, kies originon 
neniu konis. Neniu kapablis diveni, kiom malproksimaj ili estis. Sed ĉiuj timis. 
La nuboj supre ŝajnis pendi malalte kvazaŭ momente falontaj por dispremi la 
vilaĝon samtempe kun la homoj．Kelkfoje, kiam subita eksplodego aŭdiĝis ie 
okcidente, la bovinoj ekstariĝis kaj niaj vilaĝanoj kuradis ien-tien kvazaŭ 
musaro pro ekfalo de briko. La tero bolis. Ankaŭ nia vilaĝo bolis. 

Sed nia dometo ŝajnis malvarma kaj kvieta. Mia patrino sidis la pliparton 
de la tempo apudfenestre, rigardante senvide jen al la kuirejo, kie antaŭe 
ĉirkaŭmoviĝis Alan, jen al la terpeceto eksterporde, kie Onklo Pan kutimis 
kaŭri pipfumante aŭ moketante Maŭmaŭ-on aŭ brosante nian plugbovinon. Ŝi 
restadis profunde silenta, kontemplante tiujn malnovajn konatajn lokojn. Ŝi 
ŝajnis nemulte sin ĝeni pri la malproksimaj eksplodoj aŭ la tumultado de niaj 
vilaĝanoj． 

Iun matenon ŝi tamen iĝis iom parolema, kiam envenis de ekstere nia 
gardhundo Lajbaŭ. Li marŝadis ĉirkaŭ la ĉambron kaj poste iris al mia patrino 
kaj ripete snufis la randon de ŝia robo kaj fine ĝin forte tiregis, plorbojante 
kvazaŭ li dirus ion．Mia patrino karesis lian kapon kaj diris kompateme, 
“Povrulo, oni malsatigis vin．Duono de la familio malaperis. Neniu kuiras por 
vi kaj neniu akompanas vin. Kompatinda mia Lajbaŭ!” Poste ŝi levis sian kapon 
kaj diris al mi, “Filo, mi memoras sonĝon, kiun mi havis hieraŭ nokte. Mi 
sonĝis, ke Lajbaŭ portas en sia buŝo leteron de via patro. Eble la urba mesaĝisto 
rekomencis sian taskplenumadon al la urbego malsupre de la rivero, nun kiam 
revenis bienulo Ĉu Min kaj remalfermis siajn butikojn. Volu iri por konstati, ĉu 
estas ia mesaĝo de via patro？Li devis skribi al ni antaŭlonge.” 

“Jes, panjo,” mi diris. 
Kaj mi iris al la urbeto. Mi trovis la maljunan mesaĝiston, Batato. Li vere 

ĵus rekomencis sian laboron kaj estis vojaĝinta ĝis “La Urbego” fluse laŭ la 
rivero, kaj en lia poŝtosako estis letero de mia patro．Mi demandis al li, kiel mia 
patro fartas, kaj ĉu li ricevis sian grandan dividendon. Li rifuzis eĉ vorton 
diri．Li simple diris, ke li mem estas tre okupata pro la fakto, ke krom porti 
komercajn leterojn por la komercistoj kaj bienulo Ĉu Min li foje devis ankaŭ 
liveri militajn mesaĝojn. Li donis al mi la leteron kaj diris, ke mi foriru. 

Kiam mi revenis kaj montris al mia patrino la leteron, ŝi ridetis dirante, 
“Strange, ke la sonĝo realigis. Niaj animoj komunikiĝas kun tiu de Lajbaŭ 
nokte. Lajbaŭ jam fariĝis regula ano de nia familio．Kompatinda, ni ne devus 
plu trudi al li noktan gardadon. Ni jam ne havas bovinojn ŝteleblajn. Ŝi paŭzis 
dum iom da tempo. Poste ŝi rediris, “Legu al mi la leteron, ĉu ne, filo?” 
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Mi ŝirmalfermis la leteron kaj legis. “Mi aŭdis pri tio, kio okazis al nia 
naskiĝa distrikto,” la letero diris. “Tio ne estas aparte ŝoka al mi. Okazis multe 
pli malbonaj aferoj en tiu ĉi urbego. Centoj da junuloj kaj studentoj estas 
mortpafitaj．Sed mi pensas kaj esperas, ke nia plejaga filo ankoraŭ travivas en 
Ŝanhajo, kvankam mi jam delonge nenion aŭdis de li. Kiom koncernas mia 
laboro, tio ne iris tiel glate, kiel ni atendis…” Subite mi konsciiĝis pri nigra 
makulo, kiu moviĝis dekstren-maldekstren antaŭ miaj okuloj，kaj mi ne povis 
daŭrigi la legadon. 

“Daŭrigu, filo!” aŭdiĝis la maltrankvila voĉo de mia patrino. 
Mi iom frotis miajn okulojn, poste mi daŭrigis. Mia voĉo ekhaltemis．Mi 

ne sciis la kialon. “La fremdaj komercistoj, al kiuj mia estro vendis sian kargon, 
spertis iom da malfacilo pri siaj fabrikoj hejme kaj rifuzis aĉeti pliajn 
krudmaterialojn. Rezultiĝis drasta prezalaltiĝo kaj sekve mia estro estas 
devigita fermi dum kelka tempo sian firmaon. La granda dividendo devis esti 
prokrastita. Sed pro mia longa servado en la kompanio mia estro promesis 
prizorgi min ĝis rekomenciĝos la komerco — Ni esperu, ke tio okazos baldaŭ, 
ĉar mia aĝo min ne atendas. Dume li proponis al mi la taskon instrui liajn 
infanojn kiel rimedon enspezi dum la ekonomia malprospero. Tio ne estas tiel 
malbona kiel en nia naskiĝloko．Fakte, tio estas pli bona ol la posteno de Onklo 
Pejfu: ĝi ebligas al mi vivteni familion. Ĉu vi venos esti kun mi？Mi sopiras 
revidi vin. Kaj nia plej juna filo devus komenci metilernadon aŭ frekventi 
modernan lernejon, ankaŭ, kiam nun terkulturado kiel profesio estas 
nepripensebla. Cetere, mi estas informita, ke la vilaĝo nun estas en 
malordo．Eble pli bone, ke vi vivu ĉi tie dum kelka tempo. Estas neeble, ke mi 
venu hejmen por vin forpreni, pro la infanoj, kiujn mi devas ĉiutage prizorgi. 
Vi povas lasi la domon en prizorgo de Onklo Pan kaj Alan — sendu mian amon 
kaj korajn salutojn al ili.” 

Mia patrino kaŝe suspiris dum mi refaldis la leteron. “Do li devas fariĝi 
instruisto denove en lia vivtempo!” ŝi diris per mallaŭta voĉo. “Kompatindulo, 
li ne scias, kio okazis al lia antaŭa kolego Onklo Pejfu. Li ankaŭ ne havas eĉ 
plej malgrandan koncepton pri Onklo Pan kaj Alan.” 

“Sed lia instruista posteno estas multe pli facila ol tiu de kompatinda 
Onklo Pejfu, ĉar la estro estas tute alia,” mi komentis, provante konsoli ŝin. 
Dume mi spertis vizion pri la ekscita vivo en la urbego, pri la moderna lernejo, 
kiun mi eble frekventus．Efektive, jam flugis mia koro al “La Urbego”．Mi 
demandis naive, “Ĉu ni iru esti kun li, panjo?” 

“Ho ne!” mia patrino diris decideme. “Kiel ni forlasu la hejmon de niaj 
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prauloj?” 
 

Post kelkaj tagoj la grumblado de la kanonoj aŭdiĝis pli kaj pli proksime. 
Laŭ onidiroj, la revoluciuloj konstruis fortan bazon en la granda montaro kaj 
kunigis multajn kamparanajn volontulojn por batali．Mortigitaj estis multaj el la 
soldatoj de Ĉu Min kaj Ŭang la Leono．Ni povis vidi longajn vicojn de 
brankardoj subenportataj al la ŝoseo el la malproksimaj montoj．Kaj iun 
posttagmezon venis kompanio de soldatoj el la ĉefsidejo de Ŭang la Leono por 
konskripcii niajn vilaĝanojn por anstataŭigi la perditojn. Multajn junajn 
terkulturistojn oni perforte fortrenis. Tra la fenestro mia patrino rigardis ilian 
vanan lukton por eskapi sur la ŝoseo kaj fine ilian malaperon en la nebulan 
malproksimon. 

“Filo,” ŝi turnis sin al mi kaj diris, “ŝajnas al mi, ke bedaŭrinde ni devos 
akcepti la konsilon de via patro. Oni eble venos konskripcii vin kiam ajn, ĉar vi 
ne plu estas knabeto. Mi ne povas vin translasi al tia batalado, kies karakteron 
mi ne komprenas.” 

“Jes, panjo,” mi diris．Mi nur tro volonte volis lasi mian naskiĝvilaĝon 
por nova vivo en urbego, kvankam mia patrino ŝajnis neesprimeble malĝoja pri 
tio． 

Frue en la posta mateno ni kviete ŝlosis nian pordon kaj forlasis la 
vilaĝon. Ni kunportis nur necesajn vestaĵojn kaj aron da leteroj，kiujn skribis 
hejmen mia patro kaj pliaĝa frato dum la pasintaj kelkaj jaroj，kaj la praulan 
tabulon. Kiam ni formarŝis el nia vilaĝo mia patrino rerigardis plurfoje, sed ŝi 
nenion diris nek suspiris. La vilaĝo tute ne estis ŝanĝiĝinta. Ĝiaj dometoj, ĝiaj 
arboj, ĝiaj nigrategolaj tegmentoj, aspektis tute tiel samaj，kiel mi ĉiam 
memoris ilin. Sed pendis super ĝi sur la ĉielo speco de sombro, speco de 
nubeco. Eble tio estas la matena nebulo． 

Ni transiris la riveron per la marŝponto．La travidebla akvo preterveladis 
trankvile kiel antaŭe. Al mi plaĉis la sablo surfunde, kiu estis fajna kaj blanka 
kaj brila pro la unuaj sunradioj．Mi provis restadi apud la manapogilo de la 
ponto dum kelka tempo, nur por vere plenrigardi la sablon, en kiu mi kutimis 
ludi, kiam mi estis infaneto．Sed mia patrino urĝigis min antaŭen. La sablon ŝi 
ne volis rigardi．Ŝi malemis vidi konataĵojn. Mi vidis ŝin fiksrigardanta rekte al 
la kontraŭa bordo de la rivero, kiu estis tute ne konata al ni. 

Kiam ni alvenis la kontraŭan bordon de la rivero, ni alvenis alian ŝoseon, 
kiu kondukis al alia mondo, la mondo de “La Urbego” malsupre de la rivero. 
Tio estis longa vojo．Ĝi etendiĝis tra cent mejloj．Ni dissendis nian rigardon tra 
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la etendiĝo de tiu longa, polvokovrita, flaveca, antikva diliĝencovojo, kaj 
komencis konstati, kiel nemezureble solecaj ni estis. Mia patrino subite haltis 
kaj diris, “Ho, ni forgesis nian Lajbaŭ！Ni devas kunpreni lin. Filo, provu alvoki 
lin. Ni ankoraŭ ne estas tre malproksime de la vilaĝo.” 

Mi aliris la supron de teramaso apude kaj vokis tiel laŭte kiel mia voĉo 
kapablis: “Lajbaŭ！Lajbaŭ!” La eĥo sonoris sur la rivero kiel tintegilo．Subite, 
blankeca besto elkuris el nia vilaĝo el inter la arboj kaj kuregis plenrapide en la 
direkton de mia alvoko．Kiam ĝi alvenis la riveron kaj poste enplonĝis ĝin, mi 
povis konstati, ke tio estas nia Lajbaŭ. Ĉar li neniam transiris per la ponto, sed 
ĉiam naĝis en la akvo, malgraŭ la malvarmo. Post minuto li atingis min. Li 
ĉirkaŭsaltis min kvazaŭ hundido, lekante miajn manojn kaj mian mentonon. Mi 
kondukis lin ĝis la ŝoseo. Li preskaŭ same freneziĝis vidante mian patrinon. Li 
saltis kaj petolis ĉirkaŭ ŝin, kvazaŭ li estus trovinta trezoron, hejmon. Mi 
neniam antaŭe vidis lin tiel ĝojplena. 

Mia patrino batetis milde lian kapon kaj volis diri ion a1 li．Sed tuj kiam 
ŝi malfermis siajn lipon, ŝia voĉo ektremis kaj larmoj vualis ŝiajn okulojn. Ial 
mi sentis peza mian koron pro tiu vidaĵo. Do mi forturnis mian kapon, 
ŝajnigante ke mi ne rimarkas．Antaŭ mi staris grandega antikva arbo. Mi 
ekrimarkis afiŝon gluitan alte sur la trunko. Ĝin postlasis la revoluciuloj．Por 
aspekti nature, mi laŭtlegis la vortojn kvazaŭ provante plezurigi： 

 
“NI REYENOS！” 

 
Mia patrino ŝajnis percepti mian celon. Kaj certe ŝi aŭdis tion, kion mi 

diris. Do ŝi kaŝe sekigis siajn larmojn per la maniko kaj provis aspekti forta, 
dirante laŭ artefarite natura tono responde al tio, kion mi murmuris, “Mi dubas 
pri tio!” Ĝuste tiumomente iu naiva bovin-gardanto inter la montetoi ne 
malproksime ekkantis la malnovan konatan stultan kanton. Ĉar ĝi ne estis 
kantata ĥore, kiel antaŭe, tial la noto enhavis iom da tristo: 

 
Aju, aj-ju, aj-aju, aj-jo-ho-o,aj-ho… 
Aju, aj ju, aj-aju, aj jo-ho-o，aj-ho… 
Ĉi flava ter’ printempe donis rizon, 
Kaj en aŭtun’ sojfabojn kaj batatojn． 

 
Mia patrino silentadis atenteme ĝis ĝi finigis. Kaj ŝi atendis kelkajn 

pliajn minutojn, ĝis la sonorado de l’ eĥo malaperis sur la aero．Tiam, kun 
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profunda suspiro, kiun ŝi ne povis subpremi, ŝi aldonis, “Filo, vi pravas. NI 
REVENOS. Tio ĉi estas nia naskiĝloko, loko de niaj prauloj kaj de niaj 
samspeculoj.” 

“Jes, panjo,” mi diris, dum miaj okuloj fiksiĝis al la afiŝo: “NI RE…” 
Antaŭ ol mi povis fini la frazon, subita eksplodo de obusoj grumblis en la 
malproksimo, interrompante min kaj frakasante la jarcentojn aĝan trankvilon de 
la kampara mateno. 

“Ni rapidu,” mia patrino diris tre haste. “Ni rapidu nian vojon.” 
Do ni ekiris. Mi antaŭe, mia patrino malantaŭ mi; kaj Lajbaŭ malantaŭ 

mia patrino, naïve svingante la voston. Li ne sciis, ke tio estos vojaĝo longa. 
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