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Antaŭparolo

En ĉi tiu libro mi volas verki pri iu sektoro de la ĉina moderna socio kaj pri iu

speco de personoj. Kiam mi priskribis ilin, mi ne forgesis, ke ili estas homoj, nur

homoj kun karakterizaĵoj de senharaj kaj dupiedaj animaloj. La roluloj en la libro,

kompreneble, estas fikciaj. Tiuj, kiuj emas esplori la historion, ne forlasas la okazon

fari pedantajn studojn nek rezignas la rajton komentarii la lingvaĵon.

Du plenajn jarojn mi elspezis en verkado de ĉi tiu libro. Dum la tempdaŭro mi

fojfoje ĉesigis la verkadon pro la tagoj de melankolio kaj ĉagreniĝo. Pro la urĝado de

sinjorino Yang Jiang, kiu aranĝis anstataŭ mi multajn aferojn por ŝparigi al mi

tempon, mi povis akumuli multajn momentojn por finverki la libron. Laŭ kutimo mi

devus dediĉi ĉi tiun libron al ŝi, sed mi sentas, ke la dediĉado estas nur koloraj

bobeloj el tiaj vantaj vortoj, kiaj “dediĉi sin al la patrujo” kaj “redoni regpotencon al

la popolo”. Nominale la libro estas dediĉita al iu, tamen tio ŝajnas kvazaŭ fluganta

ponardo en la mano de magiisto, kiu tenas ĝin firme, ĵongle donante la impreson, ke

li jam ĝin elĵetis. Al kiu ajn la aŭtoro dediĉas sian verkon, ĝi tamen ĉiam apartenas al

la aŭtoro mem. Ĉar unu el la libroj de la aŭtoro estas nenio alia ol bagatelo, ne indas

ŝajnigi sin tiel rafinite nehonesta. Pro tio mi rezignis la dediĉadon.

la 15-an de decembro, 1949

Qian Zhongshu
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Ĉapitro 1

am frue transpasinte la Ruĝan Maron, la ŝipo navigis sur la Hindia Oceano. La suno ĉiam
senkompate leviĝis frue kaj malleviĝis malfrue, trudeme okupante pliparton de la nokto.

Kvazaŭ trempite en oleo, la nokto fariĝis diafanaĵo. En brakumo de la suno, la nokto ne povis
montri sian originan formon, kaj eble ebriigite de la suno, ĝi ankoraŭ aspektis ruĝete post retiriĝo
de vesperkrepusko. Kiam la ruĝo fadis kaj la nokto vekiĝis el ebriiĝo, la dormantoj en kajutoj
ankaŭ vekiĝis kun glueca ŝvito sur la tuta korpo. Post sinbanado ili rapidis al ferdeko por ĝui
marajn ventblovojn, kio signis la komencon de alia tago.

Tiam estis en la lastaj dek tagoj de julio, kiuj falis en sanfu-klimaton laŭ la ĉina luna
kalendaro, la plej varmegaj tagoj dum la jaro. En Ĉinio estis multe pli varmege tiujare ol en
pasintaj jaroj. Poste oni diris, ke tia varmego estas omeno de interbatalado, ĉar tiu jaro estis la
dudeksesa jaro de la respubliko1.

Ĉi tiu franca kurierŝipo Vicomte de Bragelonne estis veturanta en la direkto al Ĉinio. Matene
iom post la oka horo la ŝvabrita ferdeko de la tria-klasaj kajutoj ankoraŭ ne sekiĝis, tamen sur ĝi
jam plene sidis homoj, inkluzive francojn, judojn elmigrintajn el Germanio, hindojn, anamanojn,
por ne paroli pri ĉinoj. La mara vento, kunportante brulan varmon, blovsekigis la ŝviton sur la
korpoj de grasuloj kaj formis salan prujnecan tavolon el ŝvito, kvazaŭ ili ĵus sin banus en la Morta
Maro de Palestino. Estis ankoraŭ matene, tial la humoro de homoj ankoraŭ ne velkis nek inertiĝis
sub la arda suno kaj ili babiladis kaj agis tre vigle. Tiuj kelkaj francoj, kiuj estis nove senditaj al
Anamo aŭ Ĉinio kiel policanoj, ĉirkaŭis la junan kaj koketan judinon kaj flirtis kun ŝi. Bismarc
iam diris, ke la francaj senditoj kaj ambasadoroj karakteriziĝis per nekapablo paroli fremdlandan
lingvon, sed tiuj policanoj, kiuj ne konis germanan lingvon, eĉ povis komuniki siajn amindumajn
sentojn kun la koketulino kaj eltiri ŝiajn klukridojn. Tiurilate ili pli kompetentis ol iliaj diplomatoj.
La belaspekta edzo de la virino ilin observadis apude kun plezuro, ĉar dum lastaj pasintaj tagoj, li
jam ĝuis sufiĉe da cigaredoj, biero kaj limonado pro tia flirtado. Post kiam la ŝipo trapasis la
Ruĝan Maron, oni ne plu timis la bruligan varmegon, kaj iom poste sporade vidiĝis sur la ferdeko
fruktoŝeloj, pecetoj de papero kaj botelĉapoj, kaj la ferdeko estis punktitaj per cigaredstumpoj tie
kaj tie. Francoj estis famaj pro la klareco de siaj pensoj kaj ankaŭ pro pureco kaj komprenebleco
de siaj eseoj, sed en tio, kion ili faris, troviĝis malordo, malpureco kaj bruado, ĝuste kiel la
tohuvabohuo sur la ŝipo. La ŝipo, depende de inĝenieco de homoj, plenŝarĝita per ĝena bruado kaj
espero de homoj, veturis kun entuziasmo, kaj ĉiuminute redonis malgrandan pecon da
akvosurfaco, poluita de homa odoro, al la senkompata, senfina kaj senlima maro.

Ĉiusomere, laŭkutime, aro da ĉinaj studentoj, kiuj finis sian studon en fremda lando, revenis
al la patrujo. Ankaŭ en ĉi tiu ŝipo troviĝis ĉirkaŭ deko da tiaj revenantaj studentoj. Plejparto el ili
estis ankoraŭ senlaboraj, kaj ili revenis al Ĉinio je la komenco de someraj ferioj, tiel ke ili havis
sufiĉan tempon por serĉi laboron. Tiuj studentoj, kiuj ne zorgis pri sia dungiteco, atendis ĝis la
malvarmeta aŭtuno kaj senhaste pretigis la revenan vojaĝon al sia lando. Iuj el la studentoj sur la
ŝipo estis studintaj en Francio, kaj aliaj en Britio, Germanio, Belgio k.a. Kaj tiuj lastaj veturis al

1 Dudeksesa jaro de la Ĉina Respubliko estas 1937 laŭ la Gregoria kalendaro.

J



Sieĝata Fortikaĵo

3

Parizo por havigi al si la sperton de nokta vivo kaj post tio prenis francan ŝipon por hejmeniri.
Malproksime de sia naskiĝlando, ili renkontiĝis kaj tuj familiariĝis kiel malnovaj amikoj. Kiam ili
babilis pri la patrujo plena je mizeroj kaŭzitaj de interne kaj de ekstere, ili brulis de dezirego
reveni al la patrujo por oferi siajn servojn. La ŝipo malrapide veturis, dum en ilia koro forte ondis
nekonsolebla sopiremo al la hejmloko. Subite oni ne sciis de kie alportiĝis du kompletoj da
bloketoj de maĝango2. Sendube maĝango-ludo estis nacia ludo de Ĉinio, kaj nun laŭdire la ludo
furoris en Usono. Ludado de maĝango ne nur ĝuigis la guston de la hejmloko, sed ankaŭ kongruis
al la monda tendenco. Tre feliĉe, ke estis pli da homoj por formi du lud-grupojn. Krom manĝado
kaj dormado ili pasigis tutajn tagojn en vetludado per maĝango. Tuj post matenmanĝo, la ludantoj
jam finis la unuan raŭdon de ludado en la manĝejo.

Sur la ferdeko videblis du ĉinaj virinoj kaj unu infaneto, kiun oni ne konsideris kiel
plenkreskulon —— almenaŭ la ŝipkompanio tiel konsideris kaj ne postulis al ĝiaj gepatroj aĉeti
bileton por ĝi. La virino, kun sunokulvitroj kaj libro kuŝanta sur genuoj, estis tre elegante vestita.
Ŝia haŭto plej blankis eĉ en orientanoj, sed malfeliĉe la blankeco ne estis tiom freŝa kaj iom
sekeca. Sen sunokulvitroj ŝi montris siajn delikatajn regulajn trajtojn nur kun iom maldikaj lipoj,
kiuj ne aspektis tiom dike eĉ sub ruĝumo. Se ŝi stariĝis el la kanvasa kuŝoseĝo, ŝi rivelis sian
maldikan staturon kun tro solidaj linioj de konturo, kvazaŭ skizitaj per kvadrat-pinta fontoplumo.
Laŭaspekte ŝi havis la aĝon de 25 ĝis 26 jaroj, sed la aĝo de modernaj virinoj, same kiel la
naskiĝdato de tradiciaj virinoj skribita sur la edziĝ-invitilo, bezonis, ke fakuloj atestu ĝian
verecon per aliaj pruvoj, kaj ĝi signifis nenion. La patrino de tiu knabeto, kun aĝo de iom pli ol
tridek jaroj, surhavis malnovan nigran ĉipaŭ-on3 el silko, kun laca mieno, kaj ŝiaj brovoj
oblikvantaj malsupren des pli donis la impreson, ke ŝi dronis en ĉagreno kaj misero. Ŝia fileto,
apenaŭ 2-jara, platnaza, kun du oblikvaj okullinioj situantaj tre malproksime de brovoj, havis la
vizaĝon tre similan al tiu de karikatura ĉino ilustrita en gazeto.

La knabeto ĵus estis ellerninta paŝeti kaj kuretis tien kaj reen senhalte. Tirante lin je la mano,
lia patrino sentis sin varma kaj laca, kaj aliflanke ŝia penso alkroĉigis al la edzo, kiu vetludis sube.
Pro tio ŝi insultadis la etulon per “ĝenulaĉo”. La knabeto, limigita en movado, ŝanĝis sian celon
kaj rekte sin ĵetis sur la virinon legantan libron. Ordinare tiu junulino sin montris fiere
memadmira kaj repuŝema, ĝuste kiel tia vizaĝesprimo de gastoj kun kiuj neniu babilis aŭ tiu de
needzinigitaj fraŭlinoj dum la geedziĝa festeno. Nun ŝi vidigis pli grandan abonemon, kiun eĉ ŝiaj
sunokulvitroj ne povis kaŝi. Tion la patrino de la etulo tuj sentis. Ektirinte la rimenon ligitan al la
etulo, ŝi, kun bedaŭro, diris: “Vi petoluleto eĉ ĝenas fraŭlinon Su! Tuj revenu. — Fraŭlino Su, vi
estas diligenta. Kun sufiĉa klereco, vi ankoraŭ legas la tutan tagon. Sinjoro Sun ofte diras al mi,
ke la studentinoj kia fraŭlino Su, kiu estas kaj bela kaj erudicia kiel doktoro, povas akiri renomon
por Ĉinio. Kie oni povas trovi tiajn personojn, kia fraŭlino Su? Mi vane iris alilanden, kaj sen legi
iom tie mi nur taŭgas kiel hejmzorgantino. Tio, kion mi lernis enlande, estas tute forgesita pro
bebnasko. — Ba! Vi teduleto! Mi ne povas reteni vin ĉe min, vi neobeema infano! Vi certe
malpurigis la veston de fraŭlino Su!”

Fraŭlino Su ĉiam malestimis la miseraspektan sinjorinon Sun kaj plej malŝatis infanojn, sed
aŭdinte tion, ŝi eksentis ĝojon en la koro kaj afable diris: “Lasu lin veni. Mi plej ŝatas infanojn.”

Demetinte sunokulvitrojn kaj ferminte la libron, ŝi zorgeme mantenis la pojnon de la knabeto,

2 Ĉina hazardludo, en kiu partoprenas kvar personoj per ordinare 136 signitaj bloketoj el osto kun bambua tegaĵo
aŭ el plasto.
3 Ĉinstila robo por virinoj, kun alta kolumo strikte volvanta la kolon.
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por ke li ne fuŝe viŝu sian manon sur ŝia vesto. Ŝi demandis: “Kie estas via paĉjo?”
Anstataŭ respondi, la knabeto rondigis siajn okulojn kaj buŝigis “po, po” blovante al ŝi

salivŝaŭmon, kiel bobelojn blovis la orfiŝoj bredataj en manĝejo. Konfuzite ŝi tuj lasis lian manon
for kaj elpoŝigis poŝtukon por defendi sin. Lia patrino haste penis altiri lin, minacante doni
vangfrapojn al li. Suspirinte, ŝi diris: “Lia paĉjo vetludas sube. En kiu alia loko li povus troviĝi!
Mi ne komprenas, kial ĉiuj viroj ŝatas vetludi. Nu, vidu tiujn kunvojaĝantojn en ĉi tiu ŝipo. Neniu
el ili ne vetludas kiel diablo. Estas pli-malpli bone, se ili gajnas iom da mono. Sinjoro Sun, mia
edzo, jam perdis multe en la ludo, sed li ankoraŭ persistas. Mi lin morte malamas!”

Aŭdinte tiujn malindajn vortojn, fraŭlino Su naskis malestimon kontraŭ ŝi, flegme dirante:
“Sinjoro Fang ne emas vetludi.”

Sinjorino Sun levis sian nazon supren kaj snufis: “Sinjoro Fang! Komence kiam li enŝipiĝis,
ankaŭ li ludis maĝangon. Tamen nun li okupiĝas pri amindumado al fraŭlino Bao, li kompreneble
ne havas tempon por vetludo. Tio koncernas la grandan aferon de lia vivdaŭro, certe pli grava ol
vetludo! Laŭ mi fraŭlino Bao aspektas kaj bruna kaj kruda, malproksime de beleco. Ŝi eĉ altiris
sinjoron Fang el la komforta duaklasa kajuto al la triaklasa por ŝi. Mi vidas, ke ili multe
korinklinas unu al la alia. Eble kiam la ŝipo atingos Hongkongon, ili interfianĉiĝos. Tio ĝuste
estas ‘Destinita amo ligas geamantojn de mil lioj malproksimajn’.”

Tiuj vortoj pikis la koron de fraŭlino Su. Por konsoli sin mem, ŝi respondis al sinjorino Sun:
“Absolute ne eblus! Fraŭlino Bao jam havas fianĉon. Tion ŝi persone diris al mi. La elspezon por
ŝia studo en fremdlando ŝia fianĉo pagis.”

Sinjorino Sun diris: “Ŝi jam havas fianĉon, sed ankoraŭ sin montras tiel flirtema, ĉu ne? Ni
estas antikvaĵoj. Ĉifoje ni lernis almenaŭ ion novan. Fraŭlino Su, mi diru al vi ion interesan.
Sinjoro Fang kaj vi estis malnovaj kunlernantoj en Ĉinio, ĉu li ĉiam parolas laŭplaĉe? Hieraŭ
sinjoro Sun plendis al li pro malbonŝanco en vetludo, tiu ankoraŭ priridis lin, dirante, ke sinjoro
Sun restadis en Francio multajn jarojn, sed eĉ scias nenion pri la superstiĉo de francoj, ke, se
edzino ne estas fidela kaj kokras sian edzon, la edzo certe gajnas la unuan premion en aĉetado de
loterio kaj certe gajnas en hazardludo. Sinjoro Fang konkludis, ke la viro kiu perdas monon en
vetludo devas senti memkonsolon. Sinjoro Sun tion transdiris al mi, mi tiam riproĉis lin, kial li ne
demandis lin, kion li aludas. Nun ŝajnas, ke la fianĉo de fraŭlino Bao certe gajnos la unuan
premion en aviada loterio, kaj se ŝi fariĝos la edzino de sinjoro Fang, tiu certe havos bonan
ŝancon en hazardludo.” La malico de bonkora kaj honesta homo, kiel sableroj en rizaĵo aŭ pikilo
de deostigita fiŝo, donis neatenditan vundon.

Fraŭlino Su diris: “La konduto de fraŭlino Bao ne similas tiun de studentino kaj la maniero
de ŝia vestado vere humiliĝas...”

Subite la etulo etendis siajn brakojn malantaŭ ili, ridegante kaj saltante. Kiam ili turnis sian
kapon por rigardi, tio estis neniu alia ol fraŭlino Bao, kiu iris renkonte al ili. Defore ŝi amuzis la
etulon per bombono en la mano. Ŝi surportis skarlatan dekoltaĵon, marbluan striktan kaj
mallongan kalsonon, kaj blankajn ledŝuojn kun fingrotruoj, el kiuj videblis ruĝe vernisitaj
piedungoj. En tropika varmego tia vestado plej decis, kaj sur ĉi tiu ŝipo unu aŭ du fremdlandaj
virinoj aperis en tia vestado. Sed fraŭlino Su sentis, ke la preskaŭa nudeco de fraŭlino Bao
difektas la etiketon de Ĉinio. Kiam tiuj studentoj vidis ŝin, ili brulis de pasia flamo, salivante ĉe la
buŝangulo, kaj ŝerce babiladis pri ŝi malantaŭ ŝia dorso. Kelkaj nomis ŝin charcutterie (vendejo
de kuirita viando), ĉar nur tie publike eksponiĝis diverskoloraj tepidaj viandpecoj, kaj aliaj
etikedis ŝin per “vereco”, ĉar onidire “vereco” estis “nuda”. Sed fraŭlino Bao fakte ne estis tute



Sieĝata Fortikaĵo

5

nuda sen ajna tolpeco, do ili korektis tian etikedadon per “parta vereco”.
Fraŭlino Bao aliris, salutante ilin ambaŭ: “Vi ellitiĝis vere frue, sed mi emas pigre alkroĉiĝi

al la lito dum varmegaj tagoj. Hodiaŭ mi ne sciis, kiam fraŭlino Su ellitiĝis, kaj mi dormis kiel
ŝtipo.” Ŝi volus diri “dormi kiel porko” kaj tuj poste ekpensis pri “dormi kiel mortinto”, kaj
finfine, konsiderante, ke “mortinto” ne estas iom pli bona ol “porko”, ŝi prunteprenis el la angla
lingvo tian parolturnon. Ŝi haste aldonis klarigon: “La ŝipo veturas kiel lulilo. Oni estas kapturne
lulataj de ĝi al dormo.”

“Do, vi estas dormanta kara etulino en la lulilo. Vidu, kiel aminda vi estas!” diris fraŭlino
Su.

Frapetinte ŝin, fraŭlino Bao diris: “Vi! La fratino de Su Dongpo4, vere genia junulino!” —
“Fratino Su” estis la alinomo al fraŭlino Su, kiun donis la studentoj en la sama ŝipo. La nomon
“Dongpo” prononcis fraŭlino Bao kun akĉento de Nanyang kiel tombeau, fanca vorto ekvivalenta
al tombo.

Kunhavante la saman kajuton kun fraŭlino Bao, fraŭlino Su dormis sur la malsupra lito, kiu
oportunigis ŝin, ĉar ŝi nenecesis grimpi supren aŭ malsupren kiel fraŭlino Bao. Sed dum lastaj
tagoj, ŝi tenis abomenon kontraŭ fraŭlino Bao. Ŝi sentis, ke ĉio, kion Bao faris, ĝenas ŝin: ŝia
sonora ronkado maldormigis ŝin kaj ŝia peza turniĝado donis la impreson, ke la supra lito tuj falus.
Frapetita de ŝi, fraŭlino Su plendis: “Sinjorino Sun, faru juĝon pri tio. Mi nomis ŝin “kara etulino”
kaj ŝi frapis min pro tio! Povi endormiĝi estas via beno. Mi scias, ke vi emas dormi, tial mi
neniam faras brueton por ne veki vin. Ambaŭ vi kaj mi timas grasiĝi, vi tamen tiom ŝatas dormi
en la ŝipo. Mi supozas, ke vi jam plipeziĝas je kelkaj funtoj.”

La knabeto brue kriis por havigi al si la bombonon. Kiam li ricevis ĝin, li ĝin ekmordis. Lia
patrino volis, ke li donu dankon al fraŭlino Bao, sed li tenis sin surda al ŝia ordono. La patrino
vole nevole dankis fraŭlinon Bao. Fraŭlino Su jam sciis, ke la sukeraĵo ne kostas multe, ĉar ĝi
estas sukerkubeto por akompani kafon de matenmanĝo. Ŝi malestimis, kion fraŭlino Bao faris.
Nevolante alparoli ŝin, ŝi denove malfermis la libron. Kun straba rigardo, ŝi vidis faŭlinon Bao
fortiri du kanvasajn kuŝoseĝojn al pli malproksima malplena spaco, kaj ŝi interne insultis ŝian
senhontecon kaj samtempe malamis sin mem pro sia spionado al ŝi.

Tiutempe Fang Hongjian suriris la ferdekon. Preterpasante ilin, li haltis kaj salutis ilin per
kelkaj vortoj. “Bonan tagon, etulo!”

Sinjorino Sun voĉe reagis, ne donante multan atenton al li.
Kun rideto fraŭlino Su diris: “Plibone hastu. Ĉu vi ne timas, ke iu jam atendas vin

malpacience?”
Kun ruĝiĝinta vizaĝo, Fang stultamiene forlasis fraŭlinon Su. Tiu lasta klare sciis, ke ŝi ne

povas lin reteni, sed kiam li vere foriris, ŝi eksentis morozon. Neniu vorto el la libro eniris en ŝian
cerbon. Aŭdinte koketan ridadon, ŝi nereteneble ĵetis rigardon al ili. Fang estis fumanta cigaredon
kaj fraŭlino Bao etendis manon al li, kaj elpoŝiginte cigardujon, li donis unu al ŝi. Bao tenis ĝin
en la buŝo. Kiam Fang pretis bruligi ĝin por ŝi, ŝi subite alproksimigis sian buŝon kaj faris
enspiron tra sia cigaredo ĉe la cigaredfino de Fang. Ŝia cigaredo bruliĝis, kaj ŝi fiere elblovis
buŝplenon da fumo. Fraŭlino Su eksentis malvarman tremon, pensante, ke ili vere senhontiĝas kaj
eĉ kisas unu al la alia pere de cigaredoj antaŭ okuloj de la vasta publiko. Ne plu povante toleri
tian vidaĵon, ŝi stariĝis kaj diris, ke ŝi volas malsupreniri. Fakte ŝi klare sciis, ke malsupre ne
troviĝas konvena loko por ŝia restado, ĉar oni ludas maĝangon en la manĝejo kaj estas tre sufoke

4 Su Dongpo: ĉina antikva poeto (1037-1101)
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en la kajuto. Ankaŭ sinjorino Sun volis malsupreniri informiĝi, kiom ŝia edzo perdis en la ludo,
sed ŝi timis, ke, se li perdis multe, ŝia demando male kaŭzos lian koler-elverŝon sur ŝin. Kiam ili
reiros al la kajuto, estiĝos longatempa kverelado. Pensante pri tio, ŝi ne riskis stariĝi, nur
demandante al la etulo, ĉu li volas pisi.

La insulto de fraŭlino Su, ke Fang Hongjian estas senhonta, ne estis justa. Tiam li dronis en
embaraso, ĉar li ŝajnis senti, ke ĉiuj sur la ferdeko direktas atenton al li. Enkore li riproĉis, ke
fraŭlino Bao kondutis tro nedece, kaj li vere volus diri ion riproĉan al ŝi. Kvankam li nun estis
27-jara kaj jam fianĉiĝis, li tamen ne havis spertojn en amo. Lia patro sukcesis gajni duan lokon
en la provinca ekzameno de Qing-dinastio kaj estis eminenta ĝentlemano en malgranda gubernio
de sia distrikto sude de Jangzi-rivero. Naŭ el dek elmigrintoj de lia gubernio al urboj okupiĝis pri
tri metioj: forĝado, preparado de toŭfuo aŭ portado de palankeno; la plej fama metiartaĵo estis
argila pupo en la distrikto; tiuj junuloj, kiuj studis en universitato, plejparte prenis la fakon de
civila inĝerierado. La solideco de fero, la delikateco kaj sengusteco de toŭfuo, la malvasteco de
palankeno kaj plie la odoro de la grundo konsistigis iliajn lokajn trajtojn. Eĉ tiuj, kiuj fariĝis
riĉuloj aŭ oficialuloj, malhavis rafinadon.

En ĉi tiu distrikto estis viro kun familia nomo Zhou, kiu riĉiĝis en Ŝanhajo depende de sia
forĝejo. Li, kune kun aliaj siaj vilaĝanoj en la sama metio, establis bankon nomatan Banko de
Origado kaj li titolis lin mem per direktoro. Unu jaron li ekmemoris pri la diro “al sia hejmloko
reiris la homo vestita en gloro” , kaj okaze de Qingming-festo5 li reiris al sia hejmloko fari
viziton al sia familia templo kaj oferojn al siaj prapatraj tomboj, kaj konatiĝi kun lokaj
eminentuloj. Ĉar la patro de Fang Hongjian estis unu el la eminentuloj de la distrikto, Zhou ankaŭ
faris viziton al li, kaj pro tio ili fariĝis amikoj kaj plue boparencoj. Tiam Fang Hongjian ankoraŭ
lernis en supera mezlernejo, kaj interfianĉiĝis kun lia filino, obeante al siaj gepatroj. Krom vidinte
foton de ŝia busto, li ne renkontiĝis kun sia fianĉino, kaj li donis nenian atenton al ŝi. Du jarojn
poste, li studentiĝis en universitato en Beiping6, la unuan fojon li perceptis la rilaton inter
gestudentoj. Kiam li vidis parojn da gestudentoj enamiĝantaj, li naskis envion, kun ruĝaj okuloj.
Pensante pri sia fianĉino, kiu, post unu jaro de lernado en supera mezlernejo, ĉesis sian lernadon
kaj reiris al hejmo lerni mastrumadon por fariĝi bona bofilino post geedziĝo, li nevole naskis
abomenon kontraŭ ŝi. Tiel plendante kontraŭ sia sorto kaj sia patro, li restadis en stuporo kelkajn
tagojn. Post tio li subite vekiĝis, kaj kolektante sian kuraĝon, li skribis leteron al sia patro por
nuligi la interfianĉiĝon.

Ĉar Fang Hongjian ricevis instruadon kaj helpon de sia patro en literatura verkado kaj li
gajnis la duan lokon en la ĝenerala ekzameno de superaj mezlernejoj, li skribis leteron en eleganta
stilo eĉ sen fari erarojn de interjekciaj partikuloj. Interalie li skribis: “En lasta tempo mi sentas
min moroza, tre malofte ĝoja, envolvata de ĉagreno kaj obsedata de aŭtuna melankolio. Ĉiufoje
kiam mi rigardas min en spegulo, mi trovas mian vizaĝon osteca kaj spiritmanka, kiu donas
malfavoran omenon al longviveco. Mi timas, ke mia korpo ne povas persisti longe kaj mi vanigos
la tutan vivon de fraŭlino Zhou. Mi esperas, ke vi, mia patro, montru viajn komprenemon kaj
simpation al mi kaj liberigu min de la fianĉiĝa ligo. Neniel koleru pro mia peto, por ke mi ne
suferu de dumviva pento.” Li mem konsideris, ke li povos tuŝi la feran koron de sia patro per tiu
petega vortumo. Sed ekster lia atendo la responda letero de lia patro alportis severan skoldadon:

5 La 4-a, 5-a aŭ 6-a de aprilo laŭ la ĉina luna kalendaro, la tago, kiam oni faras oferojn al la tomboj de siaj
karuloj.
6 nuna Pekino
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“Mi elspezis multe por financi vian studadon en malproksima loko. Se vi dediĉus vin tutkore
al studado, ĉu vi havus tempon por rigardi vin en spegulo? Ĉar vi ne estas ino, kial vi havigas al
vi spegulon? Nur operaj aktoroj, kvankam viraj, ŝatas uzi spegulon. La vera viro, kiu gapadas al
spegulo, nur estas malestimata de la socio. Mi neniam pensas, ke post via foriro disde mi dum
mallonga tempo vi eĉ formas malbonan kutimon. Vere plorinde kaj abomeninde! Kiam viaj
gepatroj vivas, vi ne devus paroli pri via maljuniĝo. Vi ne donas konsideron al viaj gepatroj, kiuj
tenas vin en la koro, kaj timigas ilin per la vorto de morto. Vi jam neglektas viajn filecajn devojn
ĝis ekstremo! Mi supozas, ke ĉar vi studas kune kun studentinoj, vi ekhavas ideon de ŝanĝo,
vidante junulinojn ĉirkaŭ vi. Vi pretekstas, ke vin posedas “aŭtuna melankolio”, sed mi certas per
mia klara vido, ke vi fakte havas la senton de printempiĝo. Se vi ankoraŭ obstinos sen pento, mi
ĉesos sendi al vi monon kaj ordonos al vi maldaŭrigi vian studadon kaj reveni hejmen. Venontan
jaron edziĝu samtempe, kiam via frato edziĝos. Pripensu miajn vortojn zorgeme kaj tenu ilin en
via kapo.”

Fang Hongjian terurite konsterniĝis pro sagaceco de sia patro. Li haste skribis alian leteron
por pardonpeti kaj fari klarigojn. La letero diris, ke la spegulo apartenas al la kunlernanto en la
sama ĉambro, sed li ne ĝin aĉetis; dum lastaj tagoj li prenis morushepatan oleon de Usono, kaj
vitaminon de Germanio, liaj korpo kaj spirito pliboniĝis, kaj lia vizaĝo sane plipufiĝis; pro
multekosteco de tiuj tonikoj, li domaĝas monon; la geedziĝon li petas okazigi nepre post sia
diplomiĝo, ĉar ĝi malhelpus studadon kaj pliigus ŝarĝon por la patro pro manko de lia kapablo
vivteni la edzinon, kio lin maltrankviligas. Kiam lia patro ricevis la leteron, li fiere konsideris, ke
lia digno kaj potenco eĉ povas efiki sur lia filo mil liojn malproksime. Kun granda ĝojo li poŝte
sendis al sia filo sumon da mono por aĉeti tonikojn. De tiam Fang Hongjian tute elpelis tiujn
ideojn el la koro kaj komencis absorbite legi verkojn de Schopenhauer. Ofte li saĝe diris al
kunlernantoj: “Kie troviĝas romantika amo en la mondo? Tio simple estas nenio alia ol impulso
de reproduktado.” Rapide alvenis al li la kvara jaro de la universitata studo, kaj lia geedziĝo estis
okazonta en la venonta jaro.

Iun tagon li ricevis depeŝon de sia patro, kiu legiĝis jene:
“Ĵus mi ricevis la telegramon de via bopatro kaj mi surprizite sciiĝis, ke Shuying suferis de

tifo, kaj pro neglekto de okcident-medicina kuracisto, ŝi forpasis je la kvara posttagmeze de la
deka de ĉi tiu monato. Mi sentas doloran bedaŭron. Ŝi devus fariĝi via edzino postnelonge, sed
tiel bonan aferon trafis interrompo. La kaŭzo kuŝas en tio, ke vi ne havas fortunon.” La postskribo
de la letero aldonis: “Tamen en ĉiu malbono estas iom da bono. Se vi edziĝus tri jarojn pli frue,
tio eble kostus al ni grandan sumon da mono je ĉifoja akcidento. Sed en bonvirta familioj kia la
nia, se via geedziĝo plenumiĝus antaŭe, Shuying eblus eskapi la katastrofon kaj vivi pli longe.
Via edziĝo estas destinita. Ne tro ĉagreniĝu. Vi devas sendi leteron de kondolenco al via bopatro.”

Finleginte la leteron, Fang Hongjian sentis tian ĝojon, kian la absolvita enkarcerito ekhavis.
Tamen li kovis iom da kompatemo al la mallongaviva junulino. Dum li mem ĝuis ĝojon de
libereco, li volis helpi malpliigi alies tristecon. Kaj li skribis longan leteron de kondolenco al sia
bopatro, kies filinon li neeble edzinigus.

Kiam sinjoro Zhou, la bankiero, ricevis lian leteron, li sentis ke la junulo konas etiketon, kaj
ordonis al sekciestro Wang de sekretaria sekcio skribi respondleteron. Finleginte la leteron de
Fang, Wang donis altan takson al la estunta bofilo de sia mastro, ke la junulo bone kaligrafas kaj
lertas en verkado kun literatura stilo, kaj ke li esprimas sinceran kaj profundan senton al la
mortinta fraŭlino, kio indikas, ke li havas grandan naturdorlotitan talenton kaj povos fari grandan



Sieĝata Fortikaĵo

8

entreprenon en estonteco. Ĝoja je tia takso, Zhou ordonis al Wang respondi jene:
“Kvankam mia filino ne edziniĝis al vi, mi ne ŝanĝas nian rilaton inter bopatro kaj bofilo. Mi

havas solan filinon kaj volus doni al ŝi grandiozan geedziĝan ceremonion. Nun mi donas al vi la
totalan sumon, kiu inkludas ŝian doton, fianĉan mondonacon de familio Fang kaj interezojn
akiritajn de komercado por mia filino, t.e. dudek mil dolaroj aŭ mil kaj tridek britaj pundoj por
financi vian studadon eksterlandan post via diplomiĝo el mezlernejo en venonta jaro.”

Eĉ en sonĝo Fang Hongjian ne havus tian bonŝancon, tial li estis tre dankema al sia mortinta
fianĉino. Fakte li estis sentaŭga por lerni la fakon de civila inĝerierado. Dum studado en
universitato, li unue ŝanĝis sian fakultaton de sociologio al tiu de filozofio, kaj fine al tiu de la
ĉina literaturo, kie li diplomitiĝis. Tio sonas tre drole, ke la studentoj de la ĉina literaturo iras
alilanden por pluapaŝa studado. Fakte absolute necesas, ke la studentoj de la ĉina literaturo lernas
alilande, ĉar aliaj studobjektoj, kiaj matematiko, fiziko, filozofio, psikologio, ekonomio kaj juro,
estas enkondukitaj el eksterlande, jam plene saturitaj per ekzota odoro. Nur la ĉina lingvo estas
indiĝena produkto kaj bezonas fremdlandan fabrikmarkon, tiel ke ĝi povas teni sian propran
pozicion, ĝuste kiel la ĉinaj oficialuloj kaj komercistoj konvertas la monon, kiun ili ekspluatas en
Ĉinio, en fremdlandan valuton, tiel ke ĝi tenas sian originan valoron.

En Eŭropo, Fang Hongjian nek transskribis manuskriptojn el grotoj de Dunhuang nek
konsultis volumojn de “Kompleta Kolekto de Yongle” nek serĉis rilatajn dokumentojn pri
Taiping-a Ĉiela Regno, ne plu bezonis lerni mongolan, tibetan aŭ sanskritan lingvojn. Dum kvar
jaroj li karuselis inter tri universitatoj en Londono, Parizo kaj Berlino. Laŭplaĉe li elektis kelkajn
kursojn tie kaj ĉi tie. Ŝajnis, ke li havis vastajn interesojn, sed li lernis neniom el studado. Precipe
li vivis pigran vivon. En la printempo de la kvara jaro, kiam li vidis nur pli ol kvar cent pundojn
restantajn en la banka konto, li pretigis sin reiri al hejmlando. Lia patro letere demandis, ĉu li jam
akiris doktorecon kaj kiam li hejmenreiros. Li respondis per longa letero, severe insultante, ke la
titolo de doktoreco havas nenian utilecon. Tamen lia patro tute ne samopiniis kun li, sed li ne
riskis minaci lin per la patra aŭtoritato, ĉar lia filo jam plenkreskis. Per letero li diris, ke li bone
scias, ke la titoloj estas senutilaj kaj li ne devigas sian filon strebi por tiaj titoloj, sed sinjoro Zhou
financis lian lernadon, li devas doni racian respondon. Post kelkaj tagoj, Fang Hongjian ricevis la
leteron de sia bopatro, kiu diris: “Mia bona bofilo havas talenton kaj riĉajn sciojn, kiuj diskonigas
vian famon malproksimen, kaj ne bezonas paradi per titolo de doktoreco. Tamen via
respektoplena patro akiris la duan lokon en la provinca ekzameno de Qing-dinastio, kaj vi ŝajne
devas sekvi lian modelon aŭ eĉ superi lin per akirado de la titolo egala al lia sukceso. Kaj mi
ankaŭ humile banas min en via gloro.” Inter martelo kaj amboso, Fang Hongjian eksciis, kiom
grava estas la diplomo de fremdlanda universitato. Tia malgranda paperpeco de diplomo, ĝuste
kiel figfolio de Adamo kaj Evo, povas ŝirmi malbelecon kaj envolvas malplenecon, sensciecon
kaj stultecon de persono. Sen ĝi, ŝajnas, ke la spirito estas nuda sen kovrilo. Sed se nun por akiri
diplomon, ĉu li mem strebus per lernado ĉu li dungus skribiston elbaki disertaĵon, liaj tempo kaj
mono ne sufiĉis. Eĉ la plej facile akirebla doktoreca diplomo de la proksima Universitato de
Hamburgo almenaŭ bezonos ses monatojn. Simple li trompos lian familianojn, dirante, ke li jam
akiris doktorecon. Li timas, ke li ne povas superruzi siajn patron kaj bopatron, ĉar lia patro, kiel
sukcesinto en imperiestra ekzameno, postulos “oficialan dokumenton”, kaj lia bopatro, kiel
komercisto, postulos “kontrakton”. Li rompis sian kapon, sed elpensis nenian solvon. Reveninte
hejmen, li do, spite al vizaĝoperdo, pretigis sin simple diri al ili, ke li ne obtenis doktorecon.

Iun tagon, kiam li faris viziton al germana amiko ĉe la sekcio de la ĉina bibliografio de
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Berlina Biblioteko, li vidis sur la planko amason da periodaĵoj, kiaj Orienta Gazeto, Monatgazeto
de Noveloj, Granda Ĉinio kaj Gazeto por Virinoj, ĉiuj eldonitaj dum komencaj jaroj de la
Respubliko de Ĉinio en Ŝanhajo. Laŭvole foliumante, li okule kaptis reklamon publikigitan
paralele per la ĉina kaj angla lingvoj de Koresponda sekcio de Karleton-a kolegio pri juro kaj
komerco. Ĝi diris, ke por tiuj ĉinaj studentoj, kiuj havas deziron studi eksterlande sed ne havas
ŝancon, ĝi instalis korespondan kurson, kaj ke ĝi atribuos al tiuj, kiuj finos la kurson, atestilojn
ekvivalentajn al licencio, majstreco kaj doktoreco, kaj ke oni petas la detalan broŝuron ĉe tia-tia
strato en Novjorko. Ĉe tio li eksentis misbaton de la koro. Ĉar la reklamo aperis antaŭ pli ol
dudek jaroj, li ne sciis, ĉu la kolegio ankoraŭ ekzistas. Malgraŭ ĉio sendi leteron por informiĝi ne
kostas multe, li pensis.

La homo, kiu publikigis la reklamon, estis trompisto. Pro tio, ke ĉinoj ne volis fali en lian
kaptilon, li ŝanĝis sian karieron kaj jam mortis frue. La apartementon, kiun li luis, nun luprene
okupis irlandano, kiu karakteziĝis per irlandanaj nerespondeco, spriteco kaj malriĉeco. Oni diras,
ke la fiksita riĉaĵo de irlandano estas liaj mamoj kaj postaĵo, sed ĉi tiu estis alta kaj maldika viro
kiel Bernard Shaw, kaj liaj mamoj kaj postaĵo ne estis tiel grandaj. Kiam li elprenis la leteron de
Fang el la poŝtkesto, li prenis ĝin por mispoŝtita letero, sed la adreso estis ĝuste lia. Pro scivolemo
li malfermis ĝin kaj ne komprenis ĝian enhavon. Post longatempa pripensado li saltetis pro ĝojo.
Li hasteme pruntprenis de la reportero de malgrandformata gazeto en najbara ĉambro
maŝinskribilon kaj tajpis respondon: “Ĉar vi jam studis en universitato de Eŭropo, via nivelo de
klereco probable estas alta. Vi ne bezonas trapasi la kurson, sed nur sendu dekmil-vortan
disertaĵon kaj kvin cent usonajn dolarojn. Post kiam ni ekzamenos vian kvalifikon, ni tuj sendos
al vi la atestilon de doktoreco. Sendu vian respondon al mi mem sen skribi la nomon de la kolegio.
La subskribinto estis kun kvar aŭ kvin titoloj de doktoreco investitaj de si mem post sia nomo.

Vidinte la leteron skribitan sur ordinara papero sen presita nomo de la kolegio sur ĝi, Fang
Hongjian kredis, ke la letero evidente estas trompo, kaj li ĝin demetis senkonsidere. Senpacience
atendante, la irlandano skribis alian leteron: “Se vi konsideras la prezon alta, ni povas
interkonsiliĝi. Mi mem konstante amas Ĉinion, kaj kiel edukisto, mi ne volas gajni profiton.”

Fang pensis, ke la irlandano sendube faras artifikon, kaj ke se li aĉetos falsan diplomon por
trompi, ĉu li ne fariĝos trompisto? Sed li estis studento en la fako de filozofio, kaj al
filozofi-studanto kelktempe mensogo kaj trompo ne estis malmoralaj. En “Ideala Lando” de Plato
tio estas senkulpigita, ke soldato trompas la malamikon, kuracisto la malsanulon, kaj oficialulo la
popolanojn. La sanktulo kia Konfuceo7 afektis malsaniĝi por trompe foririgi Ru Bei, kaj ankaŭ
Mengzio8 simuliĝis por trompi reĝon Xuan de Qi-regno. La patro kaj bopatro esperas, ke li estas
doktoro, kaj kiel filo aŭ bofilo, ĉu li eĉ aŭdacas desaponti ilin? Li supozis, ke aĉeti diplomon por
trompi ilin estas kiel oni aĉetis rangon dum Qing-dinastio aŭ kiel komercisto de brita kolonio
tributis kelkdek mil pundojn al la reĝa trezorejo por akiri titolon de aristokrato. Ĉiuj bonkoraj filoj
kaj bofiloj devis peni plaĉi al siaj pliaĝuloj per siaj brilaj atingoj. Ĉiaokaze, kiam li serĉos laboron,
li ne enskribos la diplomon en sian personan resumon. Kaj li tute simple hakos la prezon ĝis
minimumo. Se la irlandano ne konsentos, la negoco fiaskos kaj li mem ne fariĝos trompisto. Do li
letere respondis: “Mi pagos malpli ol cent usonajn dolarojn. Unue mi sendos al vi tridek kaj tenos
la reston ĝis mi ricevos la diplomon. Ĉi tie troviĝas ĉirkaŭ tridek ĉinaj studentoj, kiuj volas
kontakti vian honorindan kolegion laŭ la sama maniero.”

7 Konfuceo (551-479 a.K.): ĉina filozofo, politikulo kaj edukisto.
8 Mengzio (372-280): ĉina pensisto akj politikulo.
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Komence la irlandano ne emis konsenti. Poste konsciante, ke Fang estas decideme firma kaj
informiĝinte, ke la doktoreca titolo de Usono vere furoras en Ĉinio, li venis al la konvinko, ke en
Eŭropo troviĝas pli ol tridek ĉinaj ventkapuloj, kiuj volas aĉeti diplomojn de li. Krome li eksciis,
ke estas multaj tiaj organizaĵoj, kiuj faras la saman negocon, kiaj Orienta Universitato, Orienta
Universitato de Unuiĝintaj Ŝtatoj de Ameriko, Interkolegia Universitato kaj Universitato de
Vereco, kie oni povas aĉeti diplomon de magistreco minimume je dek usonaj dolaroj, kaj Kolegio
de Dia Metafiziko eĉ faras la negocon per tri diplomoj de doktoreco kune je tre malalta prezo.
Kompare kun tiuj lernejoj registritaj laŭleĝe, li jam estis nenio. Do kun la intenco rikolti
malgrandan profiton per multaj vendoj, li akceptis la negocon kun Fang. Ricevinte tridek usonajn
dolarojn, li presigis kvardek ĝis kvindek malplenajn diplomojn, plenigis unu kaj sendis ĝin al
Fang, kune kun letero urĝi tiun pagi la reston da mono kaj informi aliajn studentojn por kontaktoj.
Fang respondis, ke post detala enketado tia lernejo tute ne ekzistas en Usono, kaj la diplomo fakte
reduktiĝas al senutila papero, sed li ne kulpigas la unuafojan deliktinton kaj esperas, ke tiu
korektos kaj renovigos sin; kaj ke li sendas dek usonajn dolarojn por ties monrimedo ŝanĝi sian
nunan karieron al la alia. La irlandano senĉese insultadis pro kolerego, kaj drinkinte ĝis ebriiĝo
kun ruĝaj okuloj, li volis interbatiĝi kun ĉinoj. Tio eble estis la unika venko ekde kiam Ĉinio
komencis sian diplomatan praktikon kaj eksubskribis traktaton de komerco.

En germana doktoreca robo Fang fotiĝis je kvar-cola formato en fotejo. Li sendis al la patro
kaj bopatro po unu kopion kune kun la letero, en kiu li diris, ke li plej malamas la titolon de
“doktoro” dum la tuta vivo, kaj ĉifoje li ne povis eviti la konvencion, kaj ke tio ne indas je
mencio al aliaj. Post kiam li reiris al Francio kaj sin distris tie dum kelkaj semajnoj, li aĉetis
duaklasan ŝipbileton por hejmeniri. Enŝipiĝinte ĉe Marsejlo, li trovis sin la sola ĉino en la
duaklasaj kajutoj kaj sentis grandan tediĝon. Tiuj ĉinaj studentoj, kiuj veturis per la tria-klasaj
kajutoj, tenis sin iom malamikaj kontraŭ li, ĉar ili opiniis, ke li, ankaŭ kiel studento, paradas per
riĉeco en luksa duaklasa kajuto. Informiĝinte, ke troviĝas vaka lito en triaklasa kajuto okupita de
anamano, li petis la konsenton de la ŝipa intendanto, ke li memvole rezignos la liton en la
duaklasa kajuto kaj translokiĝos malsupren por dormi, dum li ankoraŭ prenas manĝojn en
duaklasa kajuto.

El ĉinoj sur la ŝipo nur fraŭlinon Su li konis jam en Ĉinio. Ŝi estis studinta fancan literaturon
en Liono kaj nove investita kiel doktoro per sia disertaĵo Ĉinaj dek ok poetoj kun stilo de parola
lingvo. Kiam ili studis en universitato, ŝi tute ne prenis lin en siajn okulojn. Tiam fraŭlino Su
rigardis sian amon tre altvalora kaj ne volonte ĝin disipi. Sed nun ŝi ŝajnis persono, kiu havis
nove elfaritan veston, domaĝis kaj ŝlosis ĝin en kesto, kaj post unu aŭ du jarojn, trovante, ke ĝiaj
fasono kaj koloro fariĝis eksmodaj, ŝi eksentis deprimiĝon kaj bedaŭron. Antaŭe ŝi tutanime
okupiĝis pri eksterlanda studado kaj malalte rigardis tiujn svatiĝantojn, pensante, ke ili ne havos
brilan perspektivon, ĉar ili nur estas ne pli ol universitataj studentoj. Kaj nun, kiel doktorino, ŝi
sentis sin en tiel alta soleca nesto, ke neniu aŭdacis grimpi supren. Ŝi sciis iom pri la familio de
Fang. Vidante, ke li ne estas tiom malplaĉa kaj li disponas pri sufiĉe da mono, ŝi intencis utiligi la
marvojaĝon por doni al li ŝancon alproksimiĝi al ŝi. Ekster ŝia atendo fraŭlino Bao, kiu kunhavis
la saman kajuton kun ŝi, lin kaptis antaŭ ŝi.

Fraŭlino Bao naskiĝis kaj plenkreskis en Makao, kaj onidire ŝi havis portugalan sangon. Se
temas pri “ŝi havis portugalan sangon”, tio estas sama kiel japanoj asertas, ke ili havas indiĝenan
kulturon, ankaŭ kiel la aŭtoroj, kiuj plagiatas teatraĵon de fremda dramturgo, anoncas, ke lia
reviziita versio “posedas aŭtorrajton kaj ne permesas tradukadon”. Origine la portugala sango
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miksiĝis kun la ingredienco de ĉina sango. Se juĝi laŭ la staturo de fraŭlino Bao, ŝia portugala
patrino havis la araban sangon nerekte hereditan de hispano. Fraŭlino Bao havis sveltan talion,
ĝuste kiel tiuj trajtoj de belulinoj laŭditaj kaj priskribitaj de la araba poeto en Mil kaj Unu Noktoj:
la talio sveltas, la postaĵo pezas, kaj ŝi sentas doloron ĉe talio pro pezo kiam ŝi stariĝis. Ŝi havis
sub longaj okulharoj paron da ŝajne dormemaj, ŝajne ebriaj, ridetantaj kaj sonĝecaj okuloj, kaj ŝia
plendika kaj pufa supra lipo ŝajnis kolerete paŭti kontraŭ amato. Ŝia fianĉo, kuracisto Li, ne tre
ŝin domaĝis kaj elspezis monon por sendi ŝin solan al Londono, kie ŝi studis obstetrikon.
Portugaloj havas popoldiron “Por bonŝanculo la unuenaskito certe estas filino”, ĉar kiam la filino
plenkreskos, ŝi povos fari hejmajn bagatelajn aferojn, zorgos pri plijunaj gefratoj, kaj ŝparos al
siaj gepatroj laborpagon por dungi servistinon antaŭ sia edziniĝo. Fraŭlino Bao jam kutimiĝis al
la ordonoj de siaj gepatroj. Kaj ŝi estis tiel saĝa, ke ŝi komprenis, ke ŝi devas serĉi ŝancon kaj
feliĉon por si mem. Tial ŝi preferis gefianĉiĝi kun viro pliaĝa dek du jarojn ol ŝi, tiel ke ŝi havigis
al si la ŝancon por studi eksterlande. Angloj jam alkutimiĝis vidi blankhaŭtulojn, kaj kiam ili vidis
ŝian haŭton malhela sed ne nigra, kaj ŝian provokan allogecon, ili pensis, ke ŝi estas vera
orientulino. Ŝi estis tre memfida pri sia allogeco, kaj tial ŝi estis rapide kaj facile altirita de viroj.
Feliĉe ŝi konis medicinon kaj ŝi ne serioze prenis tion nek kaŭzis ajnajn ĝenojn. En Britujo ŝi
pasigis du jarojn. Ĉifoje ŝi revenis edziniĝi kaj pretis praktiki medicinon kune kun sia edzo en sia
propra kliniko.

Post enŝipiĝo, informiĝinte, ke ŝi tenas britan pasporton donitan de Hongkonga registaro, kio
signifas, ke ŝi ne estas ĉina civitano, la ĉinaj studentoj ne montris tre familiaran konduton al ŝi. Ŝi
ne povis paroli france kaj ne degnis paroli pri hejmloko kun la Kantonaj kelneroj en la triaklasaj
kajutoj. Tial ŝi sentis sin tre enua. Vidinte, ke Fang Hongjian veturas en la duaklasa kajuto kaj
aspektas pli-malpli bone, ŝi prenis lin kiel kompanon dum vojaĝo por pasigi tempon.

En la okuloj de fraŭlino Su la ideala figuro de si mem devis esti freŝe bela kiel persiko kaj
pruno kaj frosta kiel glacio kaj prujno. Ŝi volis, ke Fang Hongjian humile gapas al ŝi kun admiro
kaj poste volonte petos ŝian manon. Kiu povus atendi, ke pro la ĉiutaga varmego kun temperaturo
de 100 farenhajtaj gradoj, ŝia dolĉa kaj frosta glaciaĵeca agmaniero tamen ne efikis. Nur per
kelkaj facilaj vortoj fraŭlino Bao forhokis lin. La sekvantan tagon post translokiĝo de Fang
Hongjian al la triaklasa kajuto, kiam li promenis sur la ferdeko, li senintence renkontis fraŭlinon
Bao, kiu sola ĝuis la marventon, apogante sian dorson al la balustrado, kaj salutinte ili komencis
konversaciis. Nur post mallonga interparolo, fraŭlino Bao diris: “sinjoro Fang, vi memorigas al
mi mian fianĉon. Via vizaĝa trajto tre similas la lian.”

Aŭdinte tion, Fang sentis sin kaj hontema kaj fiera. Se aminda virino diras, ke vi similas al ŝia
fianĉo, tio signifas, ke vi rajtas obteni ŝian amon, se ŝi ankoraŭ ne fianĉiniĝis. Cinikulo eble
subkomprenas, ke, ĉar ŝi jam havas fianĉon, li povas plenumi la rajton de ŝia fianĉo, sed ne havas
devon edziĝi kun ŝi. Ĉiaokaze la sentimento inter ili rapide kreskis kiel tropikaj plantoj ekde tiam.
Aliaj ĉinaj studentoj priŝercis lin kaj devigis lin regali ilin per glaciigitaj kafo kaj biero.

Kvankam Fang enkore riproĉis la nedecan konduton de fraŭlino Bao, li ankaŭ sentis
ekscitiĝon. Returninte sian kapon, li vidis la du vakajn seĝojn de fraŭlino Su kaj sinjorino Sun,
kaj li gratulis sin, ke ili ne vidis la incidenton de cigaredoj. Tiun nokton leviĝis marvento kaj la
ŝipo iom tangiĝis. Post la deka troviĝis nur kvar aŭ kvin paroj da geamantoj, kiuj kveradis,
kaŝante sin en la loko nelumigita de serĉlampo. Fang kaj Bao paŝis ŝultro ĉe ŝultro senparolaj.
Ondego ekpuŝis la ŝipon. Bao ne povis stari firme, kaj Fang tuj brakumis ŝin je la talio kaj
apogante sin al la balustrado, avideme kovris ŝin per kiso. Ŝiaj lipoj sin montris akceptemaj kaj
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ŝia korpo obeema. Lia abrupta kaj kruda kiso iom post iom fariĝis longa kaj perfekta. Bao lerte
liberiĝis de liaj brakoj kaj post profunda enspiro, diris: “Vi preskaŭ sufokis min! Mi
malvarmumas kaj mia nazo malpermesas trairon de aero. — Vi faris tion tre facile. Vi ankoraŭ ne
petis, ke mi donu al vi amon!”

“Mi nun faru peton al vi, ĉu bone?” Kvazaŭ li ne spertus amon, li prenis “amon” tre valore kaj
serioze, tial li ne volis laŭplaĉe apliki ĝin al virinoj. Li nur sentis, ke li volas ŝin, sed ne ŝin amas.
Pro tio li sin tenis evitema en parolo.

“Kion ajn vi diras, tio ne estas orelplaĉa, nur ŝablona.”
“Alproksimigu vian buŝon al mi kaj mi diros al vi. Kion mi diros tio rekte penetros en vian

koron anstataŭ ĉirkaŭiri longe al viaj orleoj.”
“Mi ne volas fali en vian kaptilon! Se vi havas ion por diri, eldiru tion ĝentlemane. Sufiĉas

por hodiaŭ. Se vi ne kondutas malbone, mi morgaŭ...”
Donante nenian atenton al tiuj vortoj, Fang refoje kaptis ŝian talion per mano. Subite la ŝipo

luliĝis flanken. Ĉar li ne tenis la balustradon, li preskaŭ faligis ŝin kune kun si mem.
Sammomente aliaj virinoj en mallumo eligis ŝrikon. Kaptante la okazon, Bao elturniĝis, dirante:
“Mi sentas malvarmon. Mi malsupreniru unue. Ĝis morgaŭ!” kaj forlasis Fang sur la ferdeko.

Sur la ĉielo jam amasiĝis grizaj nuboj kaj vidiĝis nur sporadaj steloj. Vento kaj ondoj eligis
tiajn sonojn, kun kiaj manĝegulo glutas kaj voras. La vasta marsurfaco en taglumo jam perdiĝis
en pli vastan malluman nokton. Kontraŭ tia fono, la kirlado de homa koro malgrandiĝis aŭ eĉ
reduktiĝis ĝis nulo. Nur radio da espro por morgaŭo ankoraŭ ne solviĝis en malluman vastecon
kaj lampire lumetis solece.

Ekde la sekvanta tago, Fang ofte prenis manĝojn en la triaklasa kajuto. Fraŭlino Su videble
montris flegmon al li. Private li demandis al fraŭlino Bao, kial Su lastatempe donas nevolontan
atenton al li. Bao mokis lin kiel idioton kaj diris: “Mi povas diveni kial, sed mi ne diras al vi, por
ke vi ne fariĝu fiera.” Li diris, ke ŝi estis nervoza pri la afero, sed poste li sentis sin des pli
embarasita, kiam li renkontiĝis kun fraŭlino Su.

La ŝipo preterpasis Cejlonon kaj Singapuron kaj post kelkaj tagoj atingos Sajgonon de Anamo,
kiu, la unua dum la vojaĝo, estis la fierinda kolonio por francoj. Ĝin rigardante, la francoj sur la
ŝipo, kiel hundoj rigardis la hejmon de la mastro, tuj elstarigis sian bruston, pli dignigis sian
konduton kaj plilaŭtigis sian voĉon. La ŝipo estis albordiĝonta posttagmeze kaj ankradis tie du
noktojn. Ĉar fraŭlino Su havis parencon laborantan ĉi tie en la ĉina konsulejo, tiu sendis
aŭtomobilon al la kajo por preni ŝin al vespermanĝo kaj ŝi sola elŝipiĝis unue en ĉies enviaj
okuloj. La aliaj studentoj decidis surbordiĝi por kune manĝi en ĉina restoracio. Fang volus manĝi
kun Bao alie, sed li ne havis sufiĉe da kuraĝo elmeti la proponon antaŭ la vizaĝo de ĉiuj kaj vole
nevole sekvis ilin. Post manĝado gesinjoroj Sun reiris al la ŝipo kun sia infano, dum la resto sidis
kelkan tempon en kafejo. Poste fraŭlino Bao proponis iri al dancejo. Kvankam Fang sekvis
kelkajn lecionojn de dancado, li ne estis tiel lerta. Do, post unufoja dancado kun Bao, li sidiĝis
por ne montri sian mallertecon kaj rigardis ŝin dancadi kun aliaj. Post la dekdua, ĉiuj reiris al la
ŝipo dormi post kontenta ludado. Ĉe la kajo, kiam ili elbusiĝis, Fang kaj Bao postiris. Bao diris:
“Hodiaŭ fraŭlino Su ne revenos.”

“La anamano en mia kajuto ankaŭ surbordiĝis. Mi aŭdis, ke lia lito estas transvendita al ĉina
komercisto, kiu vojaĝos de Sajgono al Hongkongo.”

“Ni ambaŭ dormos solaj hodiaŭ nokte,” Su diris ŝajne senintence.
En lia koro fulmis tiel blindiga lumo, ke li eĉ ne kuraĝis rigardi, kaj la sango tra la tuta korpo
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svarmis al lia vizaĝo. Apenaŭ li volis ekparoli, kunvojaĝanto iranta antaŭe turnis sian kapon kaj
kriis: “Kial via interparolo ankoraŭ ne finiĝis! Vi ambaŭ iras tiom malrapide. Vi timas, ke ni
povas aŭskulti, ĉu ne?”

Ili ambaŭ respondis nenion. Enŝipiginte, ĉiuj diris bonan nokton kaj disiris. Post sinbanado
Fang revenis al la kajuto. Kuŝiĝinte li denove sidiĝis. Li forpelis la ideon jam aperintan kaj
eksentis kvazaŭ angoron, kiun gravedulino havis antaŭ abortigo. Eble fraŭlino Bao diris tion
senintence, se li iros al ŝia kajuto, tio eble alportos al li sinĝenecon. Kaj krome oni nun ŝarĝas la
ŝipon kaj en la koridoro lokiĝas du patrolantaj dungitoj por preventi eniron de entrudantoj. Li ne
estas certa, ke ili ne lin vidos. Li ne povis fari decidon nek elpeli tiun ideon el la menso, kiam
aŭdiĝis facilaj paŝoj, ŝajne el la kajuto de fraŭlino Bao. Ĉe tio lia koro forte batadis, sed la
batadon subpremis la paŝoj, kvazaŭ ĉiu paŝo tretus sur lian koron. Tiuj paŝoj haltis duonvoje kaj
lia koro ne aŭdacis ekbati sub premado de la paŝoj. Post longa tempo lia koro ne plu eltenis la
subpremadon, kaj feliĉe tiuj paŝoj plirapide alproksimiĝis. Sen ajna skrupulo li ne plu tenis sian
koron kvieta kaj volis ekkrii pro ĝojo. Elsaltinte el la lito, li ankoraŭ ne bone surportis sandalojn
kaj li malfermis la pordkurtenon. Lin atakis la bonodoro de talka pulvoro, kiun fraŭlino Bao
kutime uzis.

La sekvantan matenon Fang vekiĝis. La sunlumo verŝiĝis plene tra la fenestro, kaj jam estis
post la naŭa laŭ lia brakhorloĝo. Li ekpensis, ke li havis dolĉan dormon lastnokte, tiel dolĉan, ke
li eĉ ne sonĝis. Ne mirinde, ke oni nomas dormon “malluma dolĉeco”. Li direktis sian penson al
la malhela haŭto kaj dolĉa rideto de fraŭlino Bao. Post tempeto, kiam li renkontiĝos kun ŝi, li
nomos ŝin “dolĉa malhelo”. Tio memorigis lin pri bruna kaj dolĉa ĉokolado. Malfeliĉe la
ĉokolado fabrikita en Francio ne estas tiel bona kaj estas tro varmege por maĉi ĝin, alie li aĉetos
skatolon da ĝi por ŝi. Kiam li vagigis sian penson langvore, kuŝante en la lito, fraŭlino Bao
frapetis je la kajuta septo, vokante lin “pigrulo” kaj ordonante, ke li tuj ellitiĝu por kune
surbordiĝi kaj sin distri.

Post kombado kaj lavado, li iris al ŝia kajuto kaj atendis longe ĝis ŝi bone ŝminki sin. En
manĝejo la matenmanĝo jam estis liverita kaj ili mendis du porciojn. La kelnero Liu, kiu priservis
ilian tablon, estis tiu prizorganta la kajuton de Fang. Post manĝo ili volis foriri, anstataŭ prilevi la
tablon, Liu ridete etendis sian manon antaŭ ilin. Sur lia manplato kuŝis tri harpingloj. Li trenis
sian voĉon kun Kantona akĉento: “Sinjoro Fang, ilin mi ĵus trovis en via lito.”

Ĉe tio fraŭlinoo Bao tuj ruĝiĝis kaj ŝiaj grandaj okuloj ŝajnis krevigi la okulkavojn. Fang
insultis sin maltrankvile en la koro pri sia konfuziteco kaj ne kontrolado de sia lito post ellitiĝo.
Elpoŝiginte tri cent frankojn, li diris al Liu: “Prenu ĝin! Redonu al mi tiujn aĵojn.” Dankinte, Liu
aldonis, ke li estas fidinda kaj li ne klaĉos al aliaj. Bao direktis sian rigardon flanken, afektante ne
aŭdi tion. Elirinte la manĝejjon, Fang kun bedaŭro redonis la harpinglojn al Bao kaj tiu kolere ilin
ĵetis sur la teron, dirante: “Kiu volas teni tiujn aĵojn, kiujn tuŝis la malpura mano de tiu ulaĉo!”

La incidento ruinigis ilian bonŝancon dum la tuta tago. Ĉio iris kontraŭ ili. Rikiŝisto kondukis
ilin al malĝusta loko kaj ili malprave pagis por aĉetoj. Fang proponis por tagmanĝo la ĉinan
restoracion, kie ili manĝis hieraŭ vespere, sed Bao insistis pri okcident-stila manĝo, ne volante
renkontiĝi kun konatoj sur la ŝipo. Ili trovis pli-malpli okulplaĉan restoracion de okcident-stila
manĝo, sed ekster ilia atendo nenio tie estis palatplaĉa de malvarma pladoj al kafo: la supo estos
malvarma, dum glaciaĵoj varmaj; la fiŝo estis tre malfreŝa, kiel marinfanterio jam surteriĝinta
kelkajn tagojn; la viandpecoj mergiĝis subakve longe kiel soldato de submarŝipo; krom vinagro,
pano, butero kaj ruĝa vino ĉiuj estis acidaj. Ili ambaŭ perdis apetiton dum manĝado kaj ilia
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interparolo iris malakorde. Por gajigi ŝin li diris al ŝi tiajn karesnomojn, kiaj “dolĉa malhelo” kaj
“fraŭlino ĉokolado”.

“Ĉu mi estas tiel malhele bruna?” ŝi kolerete riproĉis.
Li obstine sin pravigis: “Mi ŝatas ĝuste la brunan koloron de via haŭto. Ĉijare en Hispanio mi

vidis faman belulinon en dancado, kaj ŝia haŭto estas iom pli hela ol tiu de la fumaĵita ŝinko
eksterlanda.”

Ŝia respondo sonis nelogike: “Eble vi ŝatas la mortint-fiŝ-ventran palecon de fraŭlino Su.
Rigardu vin en spegulo, vi estas nigra kamenskrapisto!” Ŝi triumfe ridetis.

Nigrigite de Bao, li ne povis daŭrigi buŝbatalon. Kelnero alportis kokaĵon, kiu similis
viandpecon donacitan de ventflago sur preĝejo. Ŝi ne povis distranĉi ĝin kun fortostreĉo kaj
demetis tranĉilon kaj forkon, dirante: “Mi ne havas dentojn por ĝin mordi! Ĉi tiu restoracio donas
terure malbonan servon.”

Fang atakis la kokaĵon per pli granda forto kaj diris el inter kunpremitaj dentoj: “Vi ne sekvis
mian konsilon kaj insistis pri okcident-stila manĝo.”

“Mi volas preni okcident-stilan manĝon, sed mi ne volas tian restoraciaĉon! Vi mem faris
eraron kaj ŝutis riproĉon sur aliulon. Vi viroj ĉiuj havas tian karakteron!” diris Bao, kvazaŭ ŝi jam
testus la karakteron de ĉiuj viroj en la mondo.

Post momento ŝi pretervole parolis pri sia fianĉo kuracisto Li, ke li estas pia kristano.
Aŭdinte tion, Fang, kiu plenis de ofenditeco, eksentis abomenon, pensante, ke religio tute ne
efikas sur ŝia konduto kaj ŝi nur faras sarkasmon per kuracisto Li. Do, li diris: “Kiel kristano
povus praktiki medicinon?”

Ne komprenante kion li aludis, ŝi rigardis lin kun larĝigitaj okuloj.
Li aldonis riz-sukan lakton en la la kafon miksitan kun bruligitaj soj-branoj antaŭ ŝi, kaj diris:

“Unu principo en dekalogo de kristanismo estas ‘Ne mortigu’. Tamen, kion alian la kuracisto
faras, krom profesia mortigo?”

Senhumure Bao kolere replikis: “Sensencaĵo! La kuracisto savas vivon de homoj.”
Vidinte ŝian amindan aspekton en kolero, li intence ŝin plue iritis: “Tiu, kiu savas la vivon,

ne devas esti religia. La kuracisto volas malsanulon plu vivi kaj savas la korpon. Kaj religio savas
homan animon, volante, ke homoj ne timas morton. Tial pro tio, ke malsanuloj timas morton, ili
konsultas kuraciston kaj prenas medikamentojn. Se kuracado ne efikas kaj morto ne eviteblas, ili
invitas pastron por prepari sian lastan vojaĝon al morto. Studi medicinon kaj samtempe esti
kredanto signifas, ke se mi ne povas lasi malsanulon plu bone vivi, almenaŭ mi povas lasi lin
ekhavi bonan morton. Ĉiaokaze li ne eraras sin turni al mi. Tio ŝajnas, kvazaŭ apotekisto vendas
ĉerkojn samtempe, kiel profitdona!”

Fraŭlino Bao vere ekkoleris: “Lasu min vidi, ke vi ne malsaniĝu dum la tuta vivo kaj neniam
konsultu la kuraciston. Vi nur diras sensencaĵojn per via lerta lango. Ankaŭ mi studas medicinon,
kial vi tiel vundas aliajn pro nenio?”

Fang haste petis de ŝi pardonon, sed Bao plendis pri kapdoloro kaj reiris al la ŝipo por ripozo.
Dumvoje li diradis bedaŭrajn vortojn kaj ŝi restis malvigla. Post kiam li akompanis ŝin al ŝia
kajuto, li reiris al la sia dormi du horojn. Ellitiĝinte li tuj iris al ŝia kajuto kaj frapetis sur la septo,
vokante ŝian nomon kaj demandante, ĉu ŝi jam pliboniĝis. Neatendite elvenis fraŭlino Su ĉe la
pordo, dirante, ke Bao malsanas, dufoje vomis kaj ĵus endormiĝis. Fang sentis kaj honton kaj
embarason. Li kontraŭvole diris al ŝi kelkajn vortojn kaj tuj forfuĝis. Ĉe vespermanĝo oni ne
vidis fraŭlinon Bao kaj ŝerce demandis al Fang, kien li ŝin kaŝas. Li murmure respondis: “Ŝi estas
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laca kaj ne sentas sin bona.”
Kun malica ĝojo, fraŭlino Su diris: “Post kiam ŝi manĝis kun sinjoro Fang, ŝi ekhavis lakson.

Nun ŝi povas engluti nenion. Mi nur timas, ke ŝi suferas de disenterio!” Tiuj studentoj eksplodis
per senkompata ridego, kaj vete ekparolis:

“Kiu igis ŝin manĝi kun juna Fang malantaŭ nia dorso?”
“Kia humiliĝo por juna Fang! Kial li ne elektis puran restoracion por regali sian

koramikinon?”
“La restoracio estas en ordo. Eble fraŭlino Bao estis tiel ĝoja, ke ŝi tro manĝis por tute

digesti. Juna Fang, ĉu mi prave divenas?”
“Juna Fang, ĉu vi ne estas malsana? Oho, mi komprenas. Fraŭlino Bao regalis vin per sia

beleco, kaj vi satrigardis ŝin sen manĝi.”
“Mi timas, ke ŝi regalis lin ne per beleco, sed...” La parolanto pretis elbuŝigi “kuiritan

karnon”, sed je la penso, ke tiuj vortoj aŭdiĝas neelegante antaŭ la vizaĝo de fraŭlino Su kaj eble
estos transdirotaj al fraŭlino Bao, li deŝiris panpecon kaj ŝtopis ĝin en la buŝon.

Fang ne satmanĝis ĉe tagmanĝo, tamen li ne povis elteni tiujn ŝercojn kaj forkuris antaŭ ol
ĉiuj pladoj alportiĝis. Ĉiuj ridegis ankoraŭ pli forte. Kiam li stariĝis kaj turnis sin, li vidis
kelneron Liu, kiu kompreneme palpebrumis al li.

Post dormado de pli ol unu tago fraŭlino Bao vekiĝis. Kvankam ŝi ludadis kun Fang, ŝi jam ne
kondutis tiel libere kiel antaŭe, eble pro tio, ke la ŝipo atingos Hongkongon post unu aŭ du tagoj
kaj ŝi devas ordigi siajn koron kaj korpon, preparante sin por renkonti sian fianĉon. Familio Sun
kaj tri aŭ kvar studentoj estis elŝipiĝontaj ĉe Kaŭluno kaj kaptontaj la trajnon de Kantono al
Vuhano. Ĉe baldaŭa disiĝo la ludantoj de maĝango plenenergie vetludis per mono, nur bedaŭrante,
ke estas malpermesite ŝalti lampon en la manĝejo post la dekdua. Posttagmeze antaŭ la tago de
atingo al Hongkongo oni interŝanĝis la enlandajn adresojn kaj multfoje diris adiaŭon, kvazaŭ ili
neniam forgesus la amikecon en la sama ŝipo.

Apenaŭ Fang volis suriri la ferdekon por serĉi fraŭlinon Bao, kelnero Liu kaŝeme vokis lin per
“sinjoro Fang”. Ekde tiu tago, kiam Fang donis al li tri cent frankojn, li eksentis konfuzitecon je
ekvido al li. Tiam Fang seriozmiene demandis al li, kion li volas. Tiu diris, ke unu el tiuj kajutoj,
kiujn li prizorgas, estos neokupata kaj ĝi nur kostas ses cent frankojn. Li demandis, ĉu Fang volas
ĝin rezervi aŭ ne.

Eksvinginte manon, Fang diris: “Por kio mi rezervus ĝin?” Li supreniris la ŝtuparon per
grandaj paŝoj, aŭdante rikanadon de Liu post si. Li abrupte konsciiĝis pri lia intenco kaj lia vizaĝo
tuj ardis pro hontemo. Sur la ferdeko li diris tion al fraŭlino Bao kaj insultis la kelneron per
“bastardo”. Bao eligis “hm” kaj diris nenion. Aliaj aliris kaj ili ne plu interparolis.

Ĉe vespermanĝo sinjoro Sun diris: “Hodiaŭ por memorigi baldaŭan disiĝon ni ĝissate ludu
maĝangon tra la nokto. Mi jam rezervis per du cent frankoj la vakan kajuton sub zorgo de kelnero
Liu.”

Fraŭlino Bao ĵetis malestiman rigardon al Fang kaj tuj direktis sian atenton al sia telero,
manĝante la supon.

Manĝigante la infanon per kulero, sinjorino Sun timeme diris: “Morgaŭ ni elŝipiĝos. Ĉu vi ne
sentos vin laca?”

Sinjoro Sun respondis: “Morgaŭ ni trovos hotelon kaj dormos kelkajn tagojn kaj noktojn
sinsekve. La maŝinoj sur la ŝipo tre bruegas, ke mi ne povas dormi komfortan dormon.”

Pro tiu ekrigardo ĵetita de Bao, Fang jam perdis sian memrespekton, kiel trapikita pneŭo. Post



Sieĝata Fortikaĵo

16

vespermanĝo fraŭlino Bao kaj fraŭlino Su montriĝis tre intimaj inter si, man-en-mane paŝante tien
kaj reen neapartigeble. Fang malvigle sekvis ilin sur la ferdekon, rigardante ilin ridete interparoli,
sed li havis nenian ŝancon intermeti eĉ vorteton. Li sentis tediĝon kaj humiliĝon, kvazaŭ
almozulo, kiu sekvis rikiŝon longan vojon, sed ne sukcesis pete akiri monerojn, nevolante rezigni
pro sia malsukceso. Fraŭlino Bao ekrigardis sian brakhorloĝon kaj diris: “Mi volas malsupreniri
dormi. Morgaŭ antaŭ tagiĝo la ŝipo albordiĝos kaj mi ne povos bone dormi matene. Se mi ne pli
frue endormiĝos, mi aspektos senspirite kaj malvigle kiam mi surbordiĝos kun mieno malplaĉa al
okuloj.”

Fraŭlino Su diris: “Vi ĉiam zorgas pri via aspekto. Ĉu vi timas, ke sinjoro Li ne amas vin? Se
vi aspektos iom marasme, li ankoraŭ pli domaĝos vin!”

Fraŭlino Bao diris: “Vi havas tian sperton, ĉu ne? —— Bone, mi atingos hejmon morgaŭ! Mi
tiel agitiĝas, ke mi ne povas endormiĝi, mi timas. Fraŭlino Su, ni malsupreniru kaj komforte
babilu, kuŝante en la kajuto.”

Ekklininte kapon al Fang, ili ambaŭ malsupreniris. En la koro de Fang ŝprucis kolera fajro,
kiu kvazaŭ bruligus la finon de la cigaredo buŝ-tenatan de li. Li neniel komprenis kial fraŭlino
Bao subite ŝanĝis sian sintenon. Ĉu ilia rilato tiamaniere finiĝis? En Berlina Universitato li
aŭskultis la prelegon pri Eros (amo) far profesoro Ed Spranger famkonata en Japanio, tiel ke li
sciis, ke amo kaj eroto estas ĝemeloj el la sama ovolo, sed diferencas unu de la alia, kaj ke eroto
ne estas la bazo de amo, dum amo ne estas sublimiĝo de eroto. Ankaŭ tiajn librojn kia gvidlibro
por amo li legis kaj eksciis, ke troviĝas diversaj tipoj de amo: karna amo, anima amo kaj aliaj. Ĉe
fraŭlino Bao tute ne ekzistas koro kaj animo. Ŝi ne faras ŝanĝon de la koro, ĉar ŝi ne havas koron.
Tio povas esti kalkulata kiel la kazo, en kiu viando ŝanĝas sian odoron pro longa tempdaŭro.
Ĉiaokaze li ne suferas de perdoj kaj male li profitas el tio. Estas nenio inda je plendado. Fang
konsolis sin per tiuj sagacaj parolturnoj kaj precizaj kalkuloj, sed malespero, trompita amdeziro
kaj difektita fiereco rifuzis kvietiĝi, kiel ĉiamstara pupo, kiu leviĝis denove post
malsuprenpremado, kaj fariĝis ankoraŭ pli skuemaj.

Ĉe ektagiĝo de la sekva tago la ŝipo malrapidiĝis kaj la bruego de maŝinoj ŝanĝis sian ritmon.
La kunvojaĝanto en la sama kajuto de Fang jam pretigis sian pakaĵon por elŝipiĝi, dum Fang
ankoraŭ kuŝis en lito. Pensante, ke li kaj fraŭlino Bao ne plu havos ŝancon por renkontiĝi, li
decidis, ĉiaokaze, ĝentile kaj solene diri adiaŭ al ŝi. Subite kelnero Liu eniris kaj malĝojmiene
petis de li trinkmonon.

Fang kolere demandis: “Kial vi petas trinkmonon nun? Estas ankoraŭ pluraj tagojn por atingi
Ŝanhajon.”

Liu plorvoĉe rakontis, ke sinjoro Sun kaj aliaj ludis maĝangon kun tiel laŭta bruo, ke la franca
intendanto trovis kaj ili faris spektaklon de kverelado, kaj ke pro tio li perdis sian laboron kaj
elŝipiĝos kun sia pakaĵo. Aŭdinte tion, Fang kaŝe ĝojis pro sia bonŝanco kaj donis trinkmonon al
li.

Ĉe matenmanĝo, tiuj, kiuj pretis elŝipiĝi hodiaŭ, ĉiuj deprimiĝis kun klinita kapo. La okuloj
de sinjorino Sun estis ruĝe ŝvelintaj kaj ŝajne plenis de larmoj, kiuj, kiel rosoj sur petaloj en
somera mateno, estis falontaj je malpeza ektuŝo per fingroj. Vidinte, ke alia kelnero anstataŭ Liu
servas ĉe manĝotablo, fraŭlino Bao demandis, kien iris kelnero Liu, sed neniu donis respondon.

Fang demandis al ŝi: “Vi havas multe da pakaĵoj. Ĉu vi volus, ke mi akompanos vin elŝipiĝi?”
Ŝi eviteme respondis: “Dankon al vi! Ne ĝenu vin. sinjoro Li enŝipiĝos por preni min.”
Fraŭlino Su intermetis: “Vi povos prezenti sinjoron Fang al sinjoro Li.”
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Fang tre dezirus dispremi ĉiun oston en la malgrasa korpo de fraŭlino Su en kalkan pulvoron.
Fraŭlino Bao, doninte nenian atenton al ŝi, fintrinkis glason da lakto kaj hasteme leviĝis, dirante,
ke ŝi bezonas ordigi la bagaĝon. Spite al ŝercaj vortoj de aliaj, Fang demetis glason kaj ŝin sekvis.
Li vokis ŝin, sed ŝi, sen returni sian kapon, malpacience diris: “Mi estes multe okupita. Mi ne
havas tempon paroli kun vi.”

Kiam Fang ne sciis, kiamaniere li montros sian koleron, kelnero Liu fantome aperis kaj petis
de Bao trinkmonon. Kun koleraj fajreroj en la okuloj, ŝi eksplodis: “Hieraŭ mi jam donis al vi
trinkmonon por via servado ĉe manĝotablo. Kian alian trinkmonon vi postulas? Mia kajuto ne
estas sub via prizorgo.”

Senvorte Liu longe fosis en la poŝo kaj eligis harpinglon, kiun fraŭlino Bao forĵetis tiun
tagon. Kiam li ŝvabris plankon, li trovis unu el la tri forĵetitaj harpingloj. Fang volus insulti lin,
sed vidinte lin montri tian trezoran umon, li nereteneble eksplodis per ridego. Bao diris kun
rankoro: “Ĉu vi ankoraŭ ĝojas? Se vi ĝojas, vi donu monon. Mi ne havas eĉ duonon da monero!”
Ŝi sin turnis kaj foriris.

Timante, ke Liu malbone parolos pri fraŭlino Bao antaŭ la vizaĝo de sinjoro Li, Fang vole
nevole akceptis la malbonŝancon kaj donis trinkmonon al Liu. Sola li suriris la ferdekon kaj
malbonhumore rigardis la ŝipon albordiĝi al la kajo de Kaŭluno. Elŝipiĝantaj pasaĝeroj, ĉinaj kaj
fremdaj, ankaŭ elvenis sur la ferdekon. Fang retiriĝis malproksimen por ne vidi fraŭlinon Bao.
Sur la kajo policanoj, portistoj, agentoj de hoteloj kriis brue, kaj grupo da homoj svingis poŝtukon
kaj gestadis al la ŝipo. Fang pensis, ke kuracisto Li certe troviĝas inter ili, kaj li volis zorgeme lin
pririgardi. Finfine la pasaĝera ŝtuparo malleviĝis al la bordo, kaj post plenumiĝo de enlandiĝa
proceduro, tiuj, kiuj estis renkontontaj pasaĝerojn, sturmis sur la ŝipon. Fraŭlino Bao sin ĵetis en
la sinon de grasa kaj brunhaŭta dikulo kun grandaj okulvitroj kaj duonkalva kapo. Ĉu li estas la
fianĉo simila al mi, laŭ ŝia diro! Ĉu mi mem similas lin! Oh, kia humiliĝo! Nun li ekkomprenis,
ke ŝia diro tute estis logaĵo. Fang, iom memfida kaj fiera dum tiu tempo, konsideris, ke ŝi montris
kelkan korinklinon al li. Li neniel imagis, ke li estas manipulata kaj kaŝe mokata de ŝi. Li povis
diri nenion krom tiu tre antikva kaj ŝime gurdita kliŝaĵo “Virinoj estas la plej timindaj en la
mondo!” Li stuporiĝis apogante sin sur la balustrado. Neatendite fraŭlino Su softe diris malantaŭ
lia dorso: “Ĉu vi restas ĉi tie por promenigi viajn pensojn, sinjoro Fang? Ŝi forlasis vin, sinjoro
Fang! Vi havas neniun kiel vian akompanon.”

Sin turnante, li trovis fraŭlinon Su elegante kaj ĉarme vestita. Nesciante kio motivas lin, li
diris: “Mi volus havi vin kiel akompanon, sed mi timas, ke mi havas nek tian bonŝancon nek
kvalifikon!”

Kun tiaj senprudentaj vortoj li jam pretigis sin renkonti ĝentilan replikon. Tujtuje ruĝo
riveliĝis el sub ŝiaj delikate ruĵitaj vangoj, kiel olemakulo disvolviĝanta sur papero. Ŝia hontemo
estis tre alloga. Kun apenaŭ leveblaj palpebroj ŝi diris: “Sed mi ne povas ricevi tiel grandan
favoron de vi!”

Disetendante siajn manojn, li diris: “Laŭ mi vi ne volontus doni al mi honoron!”
Ŝi diris: “Mi volas lavi mian hararon en frizejo. Ĉu vi volontus akompani min?”
Li diris: “Bonege! Mi ĝuste volas tondigi al mi harojn. Post hartondado, ni veturos per

pramo al Hongkongo por pririgardi la panoramon sur monto, post descendado de la monto, mi
regalos vin per manĝo, post tio ni trinkos teon ĉe Repulse Bay (Golfo Repulse), kaj iros al kinejo
vespere, ĉu bone?”

Fraŭlino Su ridete diris: “Sinjoro Fang, via plano ja estas tre konkreta kaj detala! Vi jam faris
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bonan aranĝon por la tuta tago!” Ŝi tamen ne sciis, ke Fang venis al Hongkongo nur unufoje kaj
eble ne povas bone orientiĝi nun.

Post dudek minutoj kelnero Liu iris al la manĝejo kun sia vest-pakaĵo kaj atendis la francan
intendanton por kontrolo kaj permeso al li elŝipiĝi. Tra kajuta pavezo, li vidis, ke Fang sekvas
fraŭlinon Su, brakumante ŝian talion, kaj malsupreniras la ŝtuparon. Li nereteneble sentis
surprizon, admiron kaj malestimon. Ne povante esprimi sian kompleksan senton, li brue sputis
densan mukaĵon al sputujo.
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Ĉapitro 2

ni diras, ke “koramikino” estas la formala nomo de “amatino”, por diri solene, kiel rozo
botanike nomiĝas “arbeto kun kunmetitaj folioj el rozaco” aŭ leĝa termino de

eksedzinigo estas “divorco per interkonsento”. Post kiam Fang Hongjian akompanis fraŭlinon Su
rondiri en Hongkongo du tagojn, li ekkomprenis, ke “koramikino” kaj “amatino” fakte estas
antipode malsamaj. Fraŭlino Su estis la plej ideala koramikino, kiu havis cerbon kaj statuson, kaj
ŝiaj konduto kaj ekstera aspekto montris sian altan devenon. Iri al restoracio aŭ teatro kun ŝi tute
ne perdis la vizaĝon por li. Kvankam ili sin tenis tre intimaj, li estis memfida, ke lia amikeco al ŝi
ne kreskos plu. Tio ŝajnis, kvazaŭ du paralelaj linioj neniam kuniĝus, kiel ajn proksime ili
distancas aŭ kiel longe ili etendiĝas. Nur en la momento antaŭ surbordiĝo ĉe Kaŭluno ŝia
hontema ruĝiĝo igis, ke lia koro subite tro malfortiĝis por batadi, kaj poste li ne plu ekhavis tian
senton. Li trovis, ke fraŭlino Su plejofte kondutas infanece: petolado kaj stulta naiv-afektigo. Tion
li neniam imagis. Tamen li senmotive sentis, ke tia infaneca konduto ne tre akomodiĝas al ŝi. Tio
ne koncernis ŝian aĝon, kaj fakte ŝi ne aĝis multe pli ol fraŭlino Bao. Antaŭ la vizaĝo de sia amata
viro, ĉiu virino havas magian povon de plijuniĝo. Oni devas diri, ke tio ne rilatas al ies karaktero.
Ekzemple ni trovas tion amuza, kiam kato ronde ĉasas sian voston, dum malpliiĝas la amuzeco,
kiam hundo turnadas sin konfuzite, sekvante sian mallongan vostostumpon. Tiuj kelkaj studentoj
sur la ŝipo, kiuj vidis, ke juna Fang apenaŭ diris adiaŭ al fraŭlino Bao, li substituis fraŭlinon Su al
ŝi, senĉese faris ŝercojn pri li.

Fraŭlino Su montris sian grandanimecon. En kvin aŭ ses tagoj antaŭ ol la ŝipo atingis
Ŝanhajon, ŝi ne menciis eĉ unu vorton pri fraŭlino Bao. Ŝia konduto ankaŭ fariĝis multe pli afabla
ol antaŭe. Fang Hongjian ne intime rilatis kun ŝi. Escepte de tio, ke ŝi enŝipiĝis kaj elŝipiĝis sur la
saltotabulo kaj li helpis ŝin per la mano, li neniam prenis ŝian manon. Tamen ŝiaj okazaj gestoj
donis la impreson, ke ilia rilato havas pli profundan signifon ol svatiĝo, gefianĉiĝo kaj nova
geedziĝo. Ŝia kvieteco ankoraŭ pli perplekigis lin kaj sentigis lin, ke tio estas stabileco de arda
amo, kvazaŭ posturagana mara kalmo, sub kiu kaŝiĝas turbulantaj fortoj. Kiam la ŝipo ekveturis
de Hongkongo, li kaj fraŭlino Su manĝis sur la ferdeko la fruktojn, kiujn ili aĉetis en Hongkongo.

Pacience senŝeligante sukplenan persikon, li diris: “Kial la persiko ne similas la bananon, kies
ŝelo estas facile deŝirebla? Aŭ ĝi simple similas pomon, kiu povas esti manĝebla kune kun sia
ŝelo nur post ekviŝo per poŝtuko.”

Fraŭlino Su manĝis kelkajn senŝeligitajn freŝajn liĉiojn kaj ne plu tuŝis aliajn fruktojn. Ŝi
volis senŝeligi persikon por li, sed li neniel konsentis. Post finmanĝado de persiko, fruktosuko
algluiĝis al liaj vangoj kaj manoj. Ŝi ridetis, rigardante lin. Timante, ke la suko malpure makulis
sian pantalonon, li etendis sian malgrandan fingron en pantalonpoŝon por elhoki poŝtukon, kaj
malfacile li eltiris ĝin kaj viŝis siajn manojn per ĝi. Aŭdiĝis ŝia voĉo kun surpriza kaj malŝata tono:
“Ba! Kiel malpura via poŝtuko estas! Vi vere... he! Tiun umon ne uzu por viŝi vian buŝon. Prenu
la mian, prenu ĝin. Ne rifuzu. Mi plej malŝatas esti rifuzita.”

Ruĝiĝinte ĝis la oreloj, Fang akceptis ŝian poŝtukon kaj dabinte sian buŝon per ĝi, kaj diris:
“Mi aĉetis dekduon da novaj poŝtukoj antaŭ mia enŝipiĝo, sed la lavistino de la ŝipo jam perdis

O
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duonon de ili. Pro tio, ke tiuj malgrandaĵoj facile perdiĝas kaj ŝi ofte prokrastas lavadon, vole
nevole mi mem lavas ilin. Dum ĉi tiuj tagoj, ni distris nin sur la bordo kaj mi ne havis tempon por
fari lavadon, tial ĉiuj miaj poŝtukoj fariĝis malpuraj, kaj baldaŭ mi lavos ilin. Ankaŭ vian ĉi tiun
poŝtukon mi lavos antaŭ ol redoni ĝin al vi.”

Ŝi kontraŭdiris: “Kiu volas vin lavi? Vi ne kapablas lavi ĝin pura! Mi timas, ke vi tute ne pure
lavis ilin. La olemakuloj sur ĝi eble estas memoraĵo restanta ekde kiam vi foriris de Marsejlo, mi
timas. Mi vere ne scias, kiamaniere vi faris lavadon.” Ĉe tio ŝi klukridis.

Post momento ili ambaŭ malsupreniris. Preninte unu el ŝiaj propraj poŝtukoj kaj doninte ĝin al
Fang, ŝi diris: “Uzu ĝin portempe. Donu al mi vian poŝtukon al mi por lavi.”

Li haste rifuzis: “Vi ne povas vin pravigi por lavi mian poŝtukon!”
Paŭtante, ŝi diris: “Vi vere estas skrupulema! Tio estas bagatelo, ĉu ne? Donu ilin al mi

rapide.”
Senrimede li reiris al la kajuto kaj revenis kun volvaĵo da ĉifitaj poŝtukoj. Li diris kvazaŭ

petante indulgon: “Mi mem kapablas lavi! Vi malŝatus tiujn malpurajn poŝtukojn.”
Su ekkaptis ilin kaj skuante la kapon, diris: “Vi estas tre malpurema. Vi eĉ viŝe purigas

pomojn por manĝi per tiuj malpuraj poŝtukoj, ĉu ne?” Pro tio li maltrankviliĝis la tutan tagon kaj
dankis ŝin foje-refoje, dum ŝi riproĉis lin “avineca babilemulo”. La sekvan tagon li alportis
kuŝoseĝon el kanvaso al ŝi. Li iom streĉis sian forton kaj du butonoj de lia ĉemizo perdiĝis pro tio.
Ŝi ridmokis lin per “dikuleto” kaj petis de li la ĉemizon, por ke ŝi alkudru butonojn por li. Li
senutile protestis, ĉar ŝi faris kion ŝi volis, kaj li vole nevole obeis ŝian bonkoran diktatorecon.

La stato, en kiu li kaj ŝi troviĝis, tre panikis lin. Lavi poŝtukojn, fliki ŝtrumpojn kaj alkudri
butonojn ĉiuj estas la devoj plenumitaj de edzino al edzo. Pro kio li povus ĝui tiujn privilegiojn?
Se kiel ŝia edzo, li kompreneble devus ĝui tiujn previlegiojn, alie, kial ŝi plenumis tiujn devojn al
li? Ĉu liaj vortoj aŭ agoj miskomprenigas, ke li volas esti ŝia edzo? Pensante pri tio, Fang eksentis
timtremon. Se la gefianĉiga fingroringo estas la simbolo de falado en la kaptilon,
butono-alkudrado ankaŭ estas la antaŭsigno de detenadon al amligilo. Estu singardema! Feliĉe la
ŝipo atingos Ŝanhajon morgaŭ, kaj poste prezentiĝos nenia ŝanco rilati unu al la alia kaj danĝero
malpliiĝos. Sed dum ĉi tiuj unu aŭ du tagoj, kiam li estis kun fraŭlino Su, li maltranviliĝis, ĉu lia
ŝtrumpo eluziĝos je truo aŭ butono defadeniĝos. Li sciis, ke li ne povas laŭvole meriti ŝia servon.
Kiam ŝi alkudris butonon aŭ flikis truon, plia devo svatiĝi al li akumuliĝis sur lia konscienco.

La rilato inter Ĉinio kaj Japanio malpliboniĝis tagon post tago. Kaj la radia raporto sur la ŝipo
maltrankviligis ilin. Posttagmeze la naŭan de aŭgusto la ŝipo albordiĝis al Ŝanhajo kaj feliĉe la
milito ankoraŭ ne okazis. Fraŭlino Su donis sian adreson al Fang kaj invitis lin al sia hejmo. Li
senpripense konsentis, ke post kiam li faros viziton al siaj gepatroj en la hejmloko, li certe vizitos
ŝin en Ŝanhajo. Kiam ŝia frato enŝipiĝis por preni ŝin, Fang ne povis eviti renkontiĝon kun li. Ŝi
prezentis lin al sia frato. Pririgardinte lin, ŝia frato varme prenis lian manon kaj diris: “Mi jam
aŭdis pri vi antaŭ longe!”

Malbonege! Malbonege! Fang pensis en si. Ŝia prezentado jam signifas, ke la reprezentanto
de ŝia familio jam ekzamenis kaj ratifis lin kiel estontan bofilon de la familio! Kaj li sentis
strange, kial ŝia frato diris “Mi jam aŭdis pri vi antaŭ longe!” kaj aliflanke li ĝoje certis, ke
fraŭlino Su ofte menciis lin al siaj familianoj. Forlasinte la gefratojn Su, li iris ordigi sian bagaĝon.
Irinte kelkajn paŝojn, li returnis la kapon kaj vidis, ke la frato ridetis kontraŭ la fratino kaj tiu
ruĝiĝis ŝajne pro ĝojo aŭ ŝajne pro kolero. Konsciante pri kio ili babilis, li eksentis ondon de
embaraso. Subite li renkontiĝis kun sia frato Fang Pengtu, kiu serĉis lin en la duaklasaj kajutoj.
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Pro tio, ke fraŭlino Su havis konaton en doganejo, ŝia bagaĝo trapasis sen kontrolo. Dume la
fratoj Fang ankoraŭ atendis por kontrolo, kaj ŝi speciale aliris kaj premis la manon de Fang
Hongjian por adiaŭi lin. Pengtu demandis, kiu ŝi estas. Fang Hongjian respondis, ke ŝia familia
nomo estas Su.

Pengtu diris: “Ho, ŝi estas doktorino de Francio. Mi jam legis pri ŝi en ĵurnalo.”
Fang Hongjian eligis malvarman ridon, malestimante la vantecon de virinoj. Hasteme

ordiginte la kontrolitan kofron, ili veturis per aŭto por tranokti en la hejmo de direktoro Zhou kaj
ekiri al la hejmloko la sekvan tagon. Pengtu estis komizo en banko. Dum ĉi tiuj tagoj cirkulis la
onidiro pri milito, kaj tial Pengtu elaŭtiĝis dumvoje por helpi transporti la valoraĵojn de la banko
de unu loko al la alia. Fang Hongjian petis al li sendi telegramon al la hejmo informantan, per kiu
trajno ili veturos la sekvan tagon. Sentante, ke ne necesas malŝpari monon, Pengtu nur faris
longdistancan telefonvokon.

Kiam la bogepatroj de Fang Hongjian vidis lin, ili tre ĝojis. Li donacis al la bopatro rotangan
irbastonon kun ebura kapo aĉetitan en Cejlono kaj fancan mansakon kaj du Cejlonajn palmfoliojn
kun budhisma teksto surskribita al la bopatrino, kiu ŝatis ludon de maĝango kaj kredis je la Budho.
Kaj al la dekkvin- aŭ dekses-jara bofrato li donacis fontoplumon de Germanio. Ekpensante pri la
filino, kiu mortis antaŭ kvin jaroj, lia bopatrino faligis larmojn, dirante: “Se Shuying ankoraŭ
vivus, ŝi certe ĝojus je ekvido de via reveno de framlanda studado!”

Kun singulta voĉo, direktoro Zhou riproĉis sian edzinon, pro tio, ke ŝi konfuzite diris tiujn
vortojn en tiaj ĝojigaj tagoj kia hodiaŭ. Kun serioza kaj splena mieno Fang eksentis grandan
hontemon, ĉar dum ĉi tiuj kvar pasintaj jaroj, li neniam ekhavis penson pri sia fianĉino. Antaŭ ol
li ekvojaĝis eksterlanden, lia bopatro donis al li la grandformatan foton de lia fianĉino por
memoro kaj li ĝin metis funde de la kofro, ne sciante, ĉu ĝi jam dekoloriĝis. Fang volis ripari sian
pekon. La sekvantan tagon li prenis la ekspresan trajnon je la dekunua kaj duono, kaj antaŭ tio li
havis tempon por iri al ŝia tombo en Internacia Tombejo. Li diris: “Mi volas fari viziton al ŝia
tombo frumatene morgaŭ.”

Tiuj vortoj igis direktoron Zhou kaj lian edzinon ekhavi pli bonan impreson pri li. Sinjorino
Zhou kondukis lin por pririgardi la ĉambron, kie li estis dormonta kaj kiu fakte estis la
antaŭmorta ĉambro de Shuying. Sur la tualettablo staris du fotoj flanko ĉe flanko: unu de Shuying
kaj alia de li en doktoreca robo. Rigardante la fotojn, li stuporiĝis, sentante, kvazaŭ li kaj Shuying
ambaŭ mortus. En li la trista kaj malhela sento impresis, kvazaŭ lia animo denove revenus de la
mortinteco.

Ĉe vespermanĝo, sciiĝinte, ke Fang ankoraŭ troviĝos en senlaboreco dum la lasta duono de la
jaro, lia bopatro konsolis: “Ne problemo. Mi konsideras, ke vi pli bone trovos oficon en Ŝanhajo
aŭ Nankino. La situacio de Beiping estas kriza, kaj ne iru tien. Post kiam vi restos en via hejmo
du monatojn, venu ĉi tien kaj loĝu ĉe mi. Mi aranĝos por vi nominalan oficon en la banko.
Dumtage vi iros tien por rigardi kaj vespere vi instruos mian filon, kaj samtempe vi serĉos ŝancon
por laboro, ĉu bone? Nenecese forportu vian bagaĝon. Estas varmege. Vi devas surporti ĉinajn
vestojn en via hejmo ĉiuokaze.”

Kun sincereco li dankis sian bopatron. Babilante pri lia edziĝo, la bopatrino demandis, ĉu li
havas koramikinon. Li tuj respondis, ke ne.

La bopatro diris: “Mi scias, ke ne. Via patro severe gardas vian konduton kaj vi ankaŭ dece
kondutas. Vi ne ĝenas vin per libera amo. Tiuj, kiuj ludas per libera amo, ne venas al bona fino.”

La bopatrino diris: “Hongjian estas tiel honesta, ke li ne povas trovi virinon kiel edzinon. Mi
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faru penon svati unu fraŭlinon por vi.”
La bopatro diris: “Jen vi ludas kun tiuj gurditaj vortoj! Liaj gepatroj povos fari decidon, ĉu ne?

Ni ne rajtas zorgi pri tio.”
Ŝi aldonis: “Ĉar Hongjian studis eksterlande je nia elspezo, lia edzinigo kompreneble ne

devas esti kaŝita de ni familio Zhou. Ĉu mi pravas, Hongjian? Via estonta edzino devas preni min
kiel sian adoptan patrinon. Nun mi diras al vi, ke vi ne forgesu la malnovajn parencojn, kiam vi
havos la novajn. Multajn tiajn maldankemulojn mi jam vidis.”

Kun amara rideto Fang nur diris: “Trankviliĝu. Mi absolute ne faros tion.” Interne li diris al la
ombro de fraŭlino Su: “Aŭskultu! Ĉu vi volus preni ĉi tiun damon kiel vian adoptan patrinon?
Feliĉe mi ne intencis vin edzinigi.”

Lia bofrato diris, kvazaŭ daŭrigante lian enkoran monologon: “Frato Hongjian, estas
studentino nomata Su, kiu revenis el eksterlando. Ĉu vi konas ŝin?”

Ĉe tio Fang tiel panikiĝis, ke li lasis la bovlon fali el la mano sur la teron. Li pensis, ke la
usonaj kondut-psikologistoj nur pruvis “penso estas senvoĉa lingvo”. Kiajn akrajn orelojn la
bofrato havas! Li eĉ povas aŭskulti miajn senvoĉajn kaj sekretajn vortojn en mia koro!

Antaŭ ol Fang respondis, lia bopatro diris: “Ho, jes. Mi forgesis. Xiaochen, alportu al mi tiun
ĵurnalon. Kiam mi ricevis vian foton, mi petis, ke direktoro Wang de sekretariejo skribu ion kiel
kontribuon por la ĵurnalo. Mi scias, ke vi ne estas elmontriĝema, sed tio helpas al vi reliefigi vian
profilon. Ne necesas kaŝi ĝin de la publiko.” Li aldonis tiujn lastajn vortojn, vidinte, ke Fang
paliĝis.

La bopatrino eĥis: “Prave. Ĉar ni jam elspezis tiom da mono, kial ne elmontri vin unufoje?”
Fang jam plene ruĝiĝis pro hontemo. Kiam la bofrato pasigis al li la ĵurnalon kaj li ĵetis

rigardon al ĝi, ruĝiĝo riveliĝis malantaŭ liaj oreloj kaj kuris de lia nuko, tra la spino kaj rekte ĝis
la kalkanoj. Ĝi estis Ŝanhaja ĵurnalo eldonita ĉe komenco de julio, kun du malgrandaj fotoj en la
rubriko de edukaj novaĵoj. La presa plato donis malklaran vidaĵon kvazaŭ fantomecan figuron
fotitan ĉe sortodivena altaro. La teskto de la novaĵo sub la antaŭa foto legiĝis “la filino Su
Wenwan de sinjoro Su Hongye, konsilanto de konsilio, revenis kun doktoreco de Liona
Universitato”, dum tiu sub la posta foto estis duoble longa, kiu diris: “Fang Hongjian, la bofilo de
sinjoro Zhou, la famulo en komerca rondo kaj ĝenerala direktoro de Banko de Origo de tiu ĉi
urbo, financata de sinjoro Zhou, lastatempe akiris doktorecon de Karleton-Universitato en
Germanio, post kiam li esplore studis fakojn de politiko, ekonomio, historio kaj sociologio en
diversaj universitatoj en Londono de Britujo, Parizo de Francio kaj Berlino de Germanio, kaj li
havis bonegajn notojn kaj viciĝis en la unua loko en la klaso. Li veturos al diversaj landoj por
esploro kaj turismo antaŭ ol reveni al la lando en aŭtuno. Laŭdire multaj institutoj konkure
dungas lin per bonaj postenoj.” Fang tre volus disŝiri la ĵurnalon en du pecojn, kaj kapti la gorĝon
de direktoro Wang por elvringi ĉiujn liajn naŭzajn formulojn de resum-skribado. Ne mirinde, ke
la frato de fraŭlino Su diris “mi jam delonge aŭdis pri vi” je la unuafoja renkontiĝo kun li. Ne
mirinde, ke lia frato Pengtu apenaŭ aŭdis lin diri, ke ŝia familia nomo estas Su, li sciis, ke ŝi havas
doktorecon de fremda lando. Tiam li mokis ŝin pri ŝia vulgareco! La novaĵo pri li mem estas
ekstreme vulgara, eligante fetoron, ke la legantoj ŝtopis sian nazon. Kaj plue fraŭlino Su estas la
vera doktoro, sed kio li estas finfine? Sur la ŝipo li neniam konversaciis kun Su pri sia studado.
Kiam ŝi legos ĉi tiun novaĵon, ŝi certe asertos, ke li fanfaronas. Ĉu vere ekzistas
Karleton-Universitato en Germanio? En la letero al lia bopatro li malklare diris, ke li akiris
doktorecon en fremda lando. Vidinte, ke la letero estis elsendita de Germanio, la bopatro arbitre
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konkludis, ke li studis en germana universitato. Se tiuj, kiuj konas tiajn aferojn, ekscios pri tio, ĉu
ili deformos sian buŝon pro mokrido? Kaj de nun li mem fariĝis trompisto kaj ne havas vizaĝon
por vidi aliajn.

Vidinte, ke Fang ĉiam ŝirmas sian vizaĝon per la ĵurnalo, sinjorino Zhou ridete diris al sia
edzo: “Jen vidu, kiel fiere Hongjian aspektas. Tiun novaĵon li jam legis kelkfoje, sed ne volas
forlasi ĝin.”

Xiaocheng petole diris: “Frato Hongjian zorgeme pririgardas tiun Su Wenwan, kaj li volas
edzinigi ŝin por anstataŭi mian fratinon.”

Fang ne retenis sian refuton: “Ne babilaĉu!” Malfacile li kvietigi sin, ne ĵetis la ĵurnalon sur
la teron nek montris hontemon kaj koleron sur la vizaĝo, sed lia voĉo raŭkiĝis.

Vidante nenian rideton kaj paliĝon sur lia vizaĝo, gesinjoroj Zhou trovis tion iom stranga. Ili
tuj okulumis unu al la alia, kvazaŭ ili subkomprenus lian menson, kaj unuvoĉe skoldis Xiaocheng:
“Vi meritas vipadon, vi infaneto! Kial vi intermetis, kiam plenkreskuloj interparolas? Via frato
Hongjian revenis hodiaŭ. Ekpensante pri via fratino, li kompreneble sentas malĝojon en la koro.
Via ŝerco iras ekster dececo. Poste ne malfermu vian buŝon... Hongjian, ni scias, ke vi estas
bonkora kaj honesta denaske. Ne donu atenton al la babilaĉo de la infano.”

Denove ruĝo revenis al la vizaĝo de Fang Hongjian. Paŭtante, Xiaocheng plendis en si: “Ne
afektu! Ne edzinigu virinon dum la tuta vivo, se vi kapablus. Mi ne ŝatas vian fontoplumon.
Prenu ĝin de mi!”

Kiam Fang iris dormi en la ĉambro, li trovis la foton de Shuying ne resti sur la tablo. Li pensis,
ke lia bopatrino ĝin speciale forportis, por ke li ne maldormu pro malĝojo kaj penso pri ŝi je
ekvido de ŝia foto.

Apenaŭ ses aŭ sep horoj pasis ekde elŝipiĝo, sed ĉio okazinta sur la ŝipo jam prezentiĝis en
alia mondo. La ekscitiĝo je surteriĝo jam forvaporiĝis. Li sentis sin tiel malforta kaj tiel
malgranda, pro tio, ke li malfacile akiris laboron kaj malfacile venis al enamiĝo. Kiel li imagis,
reveno al la lando post studado en eksterlando ŝajnis surtera akvo, kiu fariĝinte vaporo leviĝis al
la ĉielo kaj denove fariĝinte pluvo falis sur la teron, dum la tuta mondo rigardis al kaj babilis pri
tio. Nun trans dek mil lioj, li revenis al sia hejmlando, kio eĉ ne levis ŝaŭmeron el la homa maro...
Ne, pro la distrumpetado pri li far direktoro Wang, li mem fariĝis granda sapa veziko, brilkolora
nerompiĝinta, sed ĝi senspure malaperos je ekpiko. Apogante sin al la fenestro kun gaza ekrano, li
rigardis eksteren. La steloj estis dissemitaj plene sur la ĉielo, okupitaj kaj senvoĉaj. En liaj okuloj
tio estis nur la ĉiela spektaklo. La lunarko similis knabinon ankoraŭ ne plenkreskintan, sed jam ne
tro honteman por vidi la mondon. Ĝiaj lumo kaj konturo klare riveliĝis, iom post iom elstarante
kontraŭ la nokta pejzaĝo. En la ĝardeno malgrandaj insektoj zumis en nokta konversacio. Ranoj
oni-ne-sciis-de-kie seke kvakadis ĥore, kvazaŭ la voĉa ondo bolus sur fajro. Sporadaj lampiroj
libere ŝvebis tien kaj reen, ne kvazaŭ flugante, sed drivante en densa aero. En la mallumo
nelumigita de la luno abrupte ekbrilis lumeto de lampiro, kvazaŭ helverda okuleto en somera
nokto. Tian noktan pejzaĝon Fang jam kutimiĝis vidi antaŭ sia irado al fremda lando, tamen nun
kiam li vidis ĝin, li subite sentis doloran korpremon kaj emon larmi pro acideco en okuloj. Tiam li
ekperceptis belon kaj bonon de la vivo, la ĝojon de reveno al hejmlando, dum la novaĵo en la
ĵurnalo de Ŝanhajo kaj moskitaj zumoj ekster la fenestra gaz-ekrano eskapis el liaj zorgoj. Li
eligis komfortan suspiron kaj larĝe oscedis.

Kiam Fang elvagoniĝis ĉe la stacidomo de sia hejmloko, lia patro, lia tria plijuna frato Fengyi,
liaj sep aŭ ok kuzoj kaj amikoj de lia patro staris sur la kajo por renkonti lin. Kun bedaŭra sento li
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aliris saluti ilin unu post la alia, dirante: “En tiel varmega vetero mi sentas bedaŭron por vi kaj ne
vere sufiĉe dankas vin.” Vidinte la barbon de sia patro pli multe griziĝinta ol antaŭe, li diris: “Vi
ne necesas veni, paĉjo!”

Fang Dunweng, lia patro, enmanigis faldeblan ventumilon al li, dirante: “Viaj amikoj en
okcidentstila vesto ne uzas ĉi tiun antikvaĵon, sed ĝi efikis pli bone ol ke vi ventumas vin per
pajla ĉapelo.” Vidinte, ke lia filo descendis el la duaklasa vagono, li prilaŭdis: “Li estas bona filo!
Kiam li revenis, li ŝipe veturis per la duaklasa kajuto. Mi opiniis, ke li certe trajne veturis per la
unuaklasa vagono, sed per la duaklasa. Li montras nek fierecon nek arogantecon, kaj tenas sian
veran naturon. Li jam konas, kiel dece konduti en la mondo.” Ĉiuj ĉeestantoj eĥis lin per laŭdoj.
Ĉirkaŭante lin antaŭe kaj malantaŭe, ili eliris la biletkontrolan elirejon.

Subite homo okcidentstile vestita kun blukoloraj okulvitroj kaptis Fang: “Bonvole ne moviĝu!
Ni vin fotu.” Sentante tion stranga, Fang volis demandi al li kial, kiam aŭdiĝis klakado de fotilo.
La homo kun blukoloraj okulvitroj malstreĉis sian kaptadon kaj vidiĝis homo, kiu tenis fotilon
celantan Fang.

Elpoŝigante nomkarton, la okulvitrulo demandis: “Ĉu vi revenis hejmlanden hieraŭ, doktoro
Fang?”

La homo, kiu tenis fotilon, aliris kaj ankaŭ elpoŝigis nomkarton. Fang ekrigardis la
nomkartojn kaj eksciis, ke ili estas reporteroj de du lokaj tagĵurnaloj.

Tiuj ambaŭ diris: “Hodiaŭ vi estas laca de veturado, doktoro Fang. Morgaŭ matene ni iros al
via loĝejo kaj petos de vi pli da informoj.” Post tio, sin turninte al maljuna sinjoro Fang, ili
esprimis komplimentojn kaj akompanis ilin el la stacidomo.

Kun rideto Fengyi diris al Hongjian: “Granda frato, vi jam fariĝis famulo en nia gubernio.”
Kvankam Fang Hongjian malŝatis, ke la du reporteroj titolis lin per orelpika “doktoro Fang” de
tempo al tempo, tamen konsiderante, ke ili solene respektas lin kiel gravulon, li sentis, ke liaj
koro kaj korpo ŝveliĝas kaj lia personeco pli grandiĝas. Pro tio li ekkonis la avantaĝon loĝi en
urbeto. Li pentis, ke li ne surportas pli novan okcidenstilan veston kaj tenas promenbastonon
hodiaŭ, ĉar nun li, kun ŝvito sur la tuta vizaĝo, svingis grandan faldeblan ventumilon en la mano,
kio malebligis bonan fotadon.

Kiam li atingis sian hejmon, li iris vidi siajn patrinon kaj du bofratinojn kaj disdonis al ili la
donacojn, kiujn li kunportis.

Kun rideto, la patrino diris: “Studado en fremda lando lernigis al vi konsideremon, kaj vi eĉ
povas aĉeti aĵojn por virinoj.”

La patro demandis: “Hieraŭ Pengtu telefone parolis pri iu fraŭlino Su. Kio pri ŝi?”
Kun kolero Fang Hongjian diris: “Ni nur veturis per la sama ŝipo. Tio estas nenio. Pengtu

ĉiam... babilemas.” Li volus riproĉi, ke Pengtu ŝatas dissemi famojn, sed li ne elbuŝigis tion antaŭ
la vizaĝo de lia edzino.

La patro diris: “Ni devas okupiĝi pri la afero de via edziĝo. Viaj du fratoj edziĝis jam
delonge kaj nun havas infanojn. Jam estas pluraj svatadoj al vi, sed vi ne volas, ke ni enuigaj
maljunuloj faras decidon anstataŭ vi. Koncerne sinjoron Su Hongye, li ĝuas iom da prestiĝo kaj
ankaŭ servis en kelkaj postenoj de la registaro antaŭe...”

Hongjian pensis en si: kial aminda fraŭlino ĉiuj havas sian patron? Ŝi sola povas kaŝi sin en
ies sinon por varmiĝi, sed kiam ŝi trenas post si patron, onklojn, fratojn kaj similajn, ŝi ĉesas esti
tiom plaĉa kaj senĝena, tiel ke oni ne facile kaŝas ŝin en la sinon, ĉar ŝia amindeco estas miksita
per feĉoj. Multaj parolas pri geedzeco, kvazaŭ kun la tono de samseksuloj. La junulinon ili fakte
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ne ŝatas, sed envias ŝiajn patron aŭ pliaĝan fraton.
La patrino diris: “Mi ne aprobas! Estas nebone edzinigi la filinon de oficialulo. Ŝi volas, ke

vi prizorgas ŝin anstataŭ ke ŝi prizorgas vin. Plibone oni edzinigas samlokaninon. La junulino de
alia regiono ne konvenas al vi en temperamento. Vi ne estos feliĉa kun ŝi. Tiu fraŭlino Su estas
studentino lerninta fremdlande kaj ŝi ne estas tiom juna, mi timas.” Ŝiaj du bofilinoj, kiuj, kiel
lokaninoj, ne sukcesis fini la studon de mezlernejo, montris aproban mienon.

La patro kontraŭdiris: “Ŝi ne nur studis fremdlande, sed ankaŭ akiris doktorecon. Mi timas,
ke Hongjian ne povus regi ŝin.” Ŝajnis, ke fraŭlino Su estus malmolaĵo kiel briko aŭ ŝtono,
digestebla nur por la stomako de struto aŭ meleagro.

La patrino protestis: “Nia Hongjian ankaŭ estas doktoro, neniel malsupera al ŝi. Kial li ne
povas fariĝi ŝia edzo?”

Pinĉante barbon, la patro ridete klarigis: “Hongjian, via patrinon ne komprenas la kialon: la
ino kun kelka klereco estas plej malfacile regebla. Viro devas havi pli altan nivelon de klereco ol
ŝi, sed ne estas egala al ŝi. Tio estas, kial diplomitiĝinto de universitato edzinigas abiturientinon,
studento returninta el fremda lando edzinigas diplomitiĝintinon de universitato. La inon, kiu
studis fremdlande kaj akiris doktorecon, nur fremdlandano kuraĝas edzinigi, alie la viro, kiu volas
ŝin edzinigi, almenaŭ havas du doktorecojn. Hongjian, mi ne diris malprave, ĉu? Tio samas kiel la
popoldiro “Edzinigi filinon al la familio pli bona ol la mia, kaj preni bofilinon de la familio malpli
bona ol la mia.”

“En tiuj kelkaj svatadoj la dua filino de la familio Xu estas la plej bona. Mi montros al vi ŝian
foton iom poste,” diris la patrino.

Fang Hongjian pensis, ke la afero estas tre malfavora al li. Dum la tuta vivo li plej malŝatas
modernajn junulinojn de urbetoj, kiuj prezentas postiĝintan modon kaj ruran urbanigon, kvazaŭ la
unua kompleto de okcidentstilaj vestoj imite fabrikita de ĉina tajloro, kiu kopias ĉion laŭ la
modelo de malnova okcidentstila vesto, inkluzive de du kvadrataj flikaĵoj sur manikoj kaj
pantalontuboj. Ne necesas protesti nun, li pensis, kaj post kelkaj tagoj li fuĝos al Ŝanhajo. La
maljuna sinjoro Fang ankaŭ diris al li, ke estas multaj festenoj okazigotaj honore al li kaj li ne
estu avide manĝema en tiel varmega vetero, ke li devas fari vizitojn al ĉiuj maljunaj parencoj de
la familio per lia rikiŝo, kaj ke, kiam estos iom malvarmete, li persone kunportis lin fari oferaĵojn
antaŭ la tombo de la avo. La maljuna sinjorino Fang diris, ke ŝi morgaŭ venigos tajloron fari por
li silkan robon kun subvesto kaj pantalono, kaj antaŭ tio li povos portempe surporti unu el la du
roboj de Fengyi dum sia vizitado al parencoj. Ĉe vespermanĝo maljuna sinjorino Fang
propramane preparis lokajn palatplaĉajn pladojn, kiaj frititaj dispecigitaj angiloj, saŭcitaj kokaj
flugiloj, stufita kokaĵo kun tranĉaĵoj de akvomelono, kaj salikokoj stufitaj en vino, kiujn ŝia
plejaĝa filo tre ŝatis. Ŝi elektis la plej bonajn pecojn el la pladoj kaj metis ilin en lian bovlon,
dirante: “Mi pensas, ke vi suferis dum la kvar jaroj en fremda lando kaj havis nenion bonan por
manĝi.”

Ĉe tio ĉiuj ridis pri tiuj ŝiaj gurditaj vortoj. Se oni ne manĝus en fremda lando, ĉu ili mortus
de malsato?

Ŝi diris: “Mi tute ne komprenas, kiel tiuj fremdlandanoj vivas! Tiajn aĵojn, kiaj pano kaj
butero, mi ne manĝus, eĉ se ili donus al mi senpage.”

Fang Hongjian subite ekhavis la senton, ke en tia atmosfero de la familio la milito estas io
nekredebla, ĝuste kiel neniu ekpensas pri fantomoj en taglumo. La plano kaj espero de la gepatroj
permesas nenian lokon al eksteratendaj okazontaĵoj. Vidante, ke ili tiel firme regas la estontecon,
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li mem ekhavis sufiĉan kuraĝon, pensante, ke la situacio de Ŝanhajo eble mildiĝos kaj milito ne
okazos kaj ke eĉ se milito okazos, li donos nenian atenton al ĝi.

La sekvantan tagon, kiam Fang Hongjian ellitiĝis, la du reporteroj jam alvenis. Fang legis en
la ĵurnalo, kiun ili alportis, la novaĵon pri hejmenreveno de doktoro Fang kun tutfigura foto fotita
la antaŭan tagon, la foto, kiun li mem sentis malinda je publikigo. La mano de la reportero kun
blukoloraj okulvitroj kaptanta lian dekstran brakon ankaŭ klare riveliĝis en la foto kaj lia
surprizita mieno donis la impreson, kvazaŭ ŝtelisto estis kaptita. La reportero kun blukoloraj
okulvitroj estis vere erudicia kaj li eĉ diris, ke li jam sciis delonge, ke Karleton-Universitato estas
la plej fama lernejo en la mondo, kiel Qinghua-Universitato en Ĉinio. La reportero kun fotilo
demandis al Fang, kion tiu opinias pri la ĝenerala situacio de la mondo, kaj ĉu eksplodos la milito
inter Ĉinio kaj Japanio. Tre nefacile li irigis ilin, post kiam li faris surskribon “Gorĝo kaj lango
por la popolo” dediĉitan al la ĵurnalo de la reportero kun blukoloraj okulvitroj kaj surskribon
“Spegulo de la vereco” dediĉitan al tiu de la reportero kun fotilo.

Apenaŭ li volis eliri por vizitado al la parencoj, kiam venis la malnova amiko de la patro,
lernejestro Lju de la mezlernejo de la gubernio sub la provinca administrado, kiu invitis lin, liajn
patron kaj fraton al morgaŭa matenmanĝo ĉe tetrinkejo kaj petis lin, post matenmanĝo, fari
prelegon titolitan “Retaksado kaj influado de okcidenta kulturo sur la ĉina historio” al la lernantoj
de somera kurso. Fang plej timis fari prelegojn, sed kiam li volis rifuzi la inviton per ĉirkaŭfrazo,
neatendite lia patro tuj konsentis anstataŭ li. Li vole nevole englutis la malvarman aeron. En tia
varmega vetero kaj en longa robo kaj subvesto paroli senvalorajn vortojn kaj fetore ŝviti tra la
korpo, ĉu tio ne sufero? li pensis en si. La psiko de edukisto vere diferencas de tiu de ordinaraj
homoj! Esperante, ke oni laŭdis lian filon pro lia “fono de la klerega familio”, la patro elfosis el la
kesto kelkajn volumojn de ĉinaj fadenbinditaj klasikaj libroj, kaj ordonis al li zorgeme legi kaj
kolekti el ili materialojn por la prelego. La tutan posttagmezon li legis ilin kun granda intereso,
kaj pro tio pliriĉigis siajn sciojn. Li venis al la kompreno, ke ĉinoj estas kvadrata kaj honesta
denaske, tial ili opinias, ke la tero estas kvadrata, dum okcidentanoj kondutas ronde kaj takte, tial
ili asertas, ke la tero estas ronda; ke la importita opio estas venena kaj devas esti malpersmsata,
dum la grundo de Ĉinio estas milda kaj la opio produktita sur ĝi ne estigas dependemon; kaj ke
sifiliso kaj variolo venas de Okcidento. Estis bedaŭrinde, ke, kvankam tiuj faktoj estis interesaj, li
tamen ne povis utiligi ilin en sia prelego. Li devis sin turni al aliaj legaĵoj. Pro tio, reveninte post
vespermanĝo ĉe sia granda onklo, kvankam iom ebria kun malklaraj okuloj, li foliumis tri aŭ kvin
lernolibrojn de historio kaj produktis por la prelego pli-ol-mil-vortan manuskripton, spicitan per
du ŝercoj. Lia preparado pri la prelego ne konsumis multe da energio, sed li perdis iom da sango
pro svarma atako de moskitoj.

La sekvantan matenon, post kiam li manĝis sup-nudelojn kun kutimaj kvar pladoj de kukoj,
lernejestro Lju pagis la manĝon kaj urĝis Hongjian foriri. Preninte po longa robo el la mano de
kelnero, ili ambaŭ hasteme surportis ĝin kaj foriris, dum Fengyi kaj maljuna sinjoro Fang sidis
por trinki teon. La aŭlo de la lernejo jam plenis je pli ol du cent gelernantoj. Fang, akompanate de
la lernejestro, suriris la podion, sentante, ke multaj okuloj rigarde gratas lian korpon sensentige
kaj tikle, tiel ke li ne povis facile fari paŝojn. Kiam li sidiĝis sur la podio, la malseka nebuleto
antaŭ liaj okuloj diseriĝis. Tiam li vidis, ke en la unua vico ŝajne sidas la instruistoj de la lernejo,
kaj ĉe la skribista tablo tuj apud la podio sidas lernantino, la ondetoj de kies nove frizita longaj
haroj ŝajnas lakitaj. Ĉiuj ĉeestantoj en la tuta aŭlo flustradis unu al alia, scivole farante komentojn
pri li. Li senvorte ordonis al siaj vangoj: “Ne hontu! Ne ruĝiĝu!” Li pentis, ke li ne devus demeti
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sunokulvitrojn ĉe eniro, ĉar kun du nigraj vitropecoj antaŭ la okuloj li ŝajne kaŝis sin en densa
mallumo kaj sentis malpli da embaraso. Kiam lernejestro Lju faris paroladon kaj prezentis lin, li
haste etendis sian manon en la poŝon de la robo por eligi la manuskripton de la prelego, sed nenio
restis tie. Li tuj ŝvitis malvarme tra la tuta korpo. Malbone! Malbone! li pensis. Kiel mi povus
perdi tiel gravan umon? Kiam mi foriris de la hejmo, mi certe metis ĝin en la poŝon de la robo.
Escepte de komencaj vortoj, li jam terurite forgesis ĉion de la prelego. Li penis priserĉi la
memoron, kaj tio nur kvazaŭ tenis akvon en kribrilo. Pro maltrankvileco li ne povis koncentri sian
atenton kaj lia pensfadeno, kiu devus esti nodita, fariĝis malligita. Ankoraŭ svagaj faktoj restis,
sed tio ŝajnis kiel oni atendis iun en svarma homamaso, en kiu li vidiĝis, sed li malaperis, kiam
atendanto alproksimiĝis. Kiam lia penso vagadis, lernejestro Lju faris riverencon kaj invitis lin al
prelego, kio vekis manklakadon el ĉeestantoj. Li apenaŭ stariĝis, kiam lia frato Fengyi hasteme
enkuris la aŭlon. Vidinte, ke li jam komencis sian prelegon, tiu malespere trovis vakan sidlokon
kaj sidiĝis. Tiam Hongjian subite venis al klara kompreno. Okazis, ke, kiam li foriris el la
tetrinkejo, li erare surmetis alian robon de Fengyi. Ambaŭ roboj apartenis al Fengyi, faritaj el la
samkolora materialo. Nun kiam la afero statis tiel, li nur kuraĝigis sin laŭvole komenci la
prelegon sen hontemo .

La aplaŭdado ĉesiĝis. Fang Hongjian trudis rideton kaj ekis: “Lernejestro Lju, gesinjoroj kaj
gelernantoj, kvankam via aplaŭdado venas el via bonintenco, tamen fakte ĝi ne estas racia. La
aplaŭdo signifas, ke vi kontentas pri la prelego. Tamen mi ankoraŭ ne komencas mian prelegon
nun, kaj vi jam aplaŭdis kun kontenteco. Ĉu necesas por mi fari la prelegon? Vi devas aŭskulti
mian prelegon unue, kaj post tio frape klakos viajn manojn kelkfoje, tiel ke mi ekhavos honoron
malsupreniri la podion. Nun vi aplaŭdas unue, sed mia prelego ne indas je tiel entuziasma
aplaŭdo. Male mi eksentas timon, ke mi jam ricevas vian pagon, sed mi ne povas liveri al vi la
varojn.”

La aŭskultantoj eksplodis per ridego, kaj la knabino, kiu servis kiel skribisto, ridete movis la
plumon rapide. Fang ekhezitis. Kion alian mi devas daŭre paroli? Li ankoraŭ memoris iom da
komentarioj kaj faktoj en tiuj fadenbinditaj libroj, sed en la memoro restis nenio el la historiaj
lernolibroj, kiujn li foliumis post hieraŭa vespermanĝo. Damnindaj lernolibroj! Feliĉe, kiam mi
lernis en lernejo, mi jam parkere batis en la kapon ĉion, kion postulis la ekzamenoj. Jes, mi havas!
Io estas pli bona ol nenio.

“Pri la influo de okcidenta kulturo sur la ĉina historio vi ĉiuj povas trovi la faktojn en
lernolibroj. Tion mi ne ripetu. Kiel sciate, la tempo, kiam la okcidenta penso oficiale kontaktiĝis
kun Ĉinio, estis la meza periodo de Ming-dinastio (1368-1644). Pro tio kristanoj ofte asertas, ke
tiu tempo estis la periodo de la ĉina Renesanco. Tamen la scienco alportita de kristanistaj
ekleziuloj de Ming-dinastio jam eksmodiĝis kaj la religio, kiun ili enkondukis, neniam konvenis
al la tempo. Dum lastaj centoj da jaroj ekde transmara kmunikado nur du aĵoj de Okcidento
restadas sen pereo en Ĉinio. Unu estas opio kaj la alia sifiliso, kiujn Ming-dinastio ensorbis el la
okcidenta civilizacio.”

Plejparto de la aŭskultantoj ridis kaj nalgranda parto panikiĝis kun malfermita buŝo; kelkaj
instruistoj kuntiris brovojn; la lernantino, kiu faris notojn pri la prelego, ĉesis skribi kun ruĝiĝinta
vizaĝo, kvazaŭ, je lia lasta frazo, ŝiaj virginaj oreloj jam perdus ĉastecon antaŭ la publiko; la
lernejestro averte tusis malantaŭ lia dorso. Tiumomente Fang Hongjian ŝajnis la homo, kiu
ellitiĝis en mateno de rigore frosta vintro post malfacila penado elsalti el la lito kaj spite al
malvarmego surmetis vestaĵojn kun volo neniel reiri al la varma lito.
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“Opio origine nomiĝis ‘fremdlanda tabako’...” Vidante, ke maljuna instruisto de la ĉina
lingvo inter la instruistoj svingadis ventumilon, skuadante sian kapon, li tuj aldonis: “La vorto
‘fremlanda’, kompreneble, aludas al la ‘okcidenta oceano’ de ‘la Vojaĝo de Zheng He9 al
Okcidenta Oceano’, ĉar laŭ ‘Ĝenerala Kodo de Granda Ming-dinastio’, opio estis la tributo de
Siamo kaj Javo. Sed en la plej frua literatura verko ‘Odiseado’de Homero” — tiuj fremdaj vortoj
minace haltigis la skuadon de la kalva kapo de la maljuna instruisto — “troviĝas tiaĵo laŭdire. Kaj
sifiliso” — la lernejestro eligis serion da tusoj — “eĉ pli sendube estis importita varo el fremda
lando. Schopenhauer jam frue diris, ke sifiliso estas la plej distinga karakterizaĵo de la moderna
okcidenta civilizacio. Se vi ne havas ŝancon legi la originalan verkon de fremda lando pri tio, vi
povas facile legi la ĉinan tradukon de franca romano ‘Candide’ (Sincera) far Xu Zhimo10 kaj
sciiĝi pri la origino de sifiliso. La malsano estis alportita de fremdlandanoj depost
Zhengde-periodo de Ming-dinastio. Tiuj ĉi du umoj kompreneble havas senliman venenecon, sed
oni ne povas sendistinge ilin forĵeti. Opio inspiras multajn literaturajn verkojn. Antikvaj poetoj de
Ĉinio serĉis inspiron depende de alkoholaĵo, dum la poetoj de modernaj Eŭropo kaj Ameriko
akiris inspiron el opifumado. Sifiliso heredigas idiotecon, frenezecon kaj kriplecon, sed laŭdire ĝi
povas stimuli geniulon. Ekzemple...”

Tiam la lernejestro senĉese tusadis ĝis lia gorĝo raŭkiĝis. Kiam Fang finis sian prelegon, la
aŭskultantaro manklakadis iom vigle, sed la lernejestro seriozmiene kaj raŭkvoĉe adresis sian
dankon, ekparolante: “Hodiaŭ ni havis honoron aŭskulti al doktoro Fang pri multaj originalaj
ideoj, kaj ni ekhavis grandan intereson. Dokotoro Fang estas filo de mia malnova amiko. Mi
rigardis lin plenkreski kaj mi scias, ke li emas fari ŝercojn. Estas tre varmege, kaj pro tio li intence
faris humurajn rimarkojn. Mi esperas, ke ni havos ŝancon aŭskulti lian seriozan kaj imponan
paroladon en estonteco. Tamen mi volas diri al doktoro Fang, ke la biblioteko de nia lernejo
plenas de la spirito de la nova vivo kaj absolute malhavas francajn romanojn...” Dirante, li svingis
sian brakon en aero. Hongjian, pro hontemo, ne kuraĝis ekrigardi la aŭskultantaron sube de la
podio.

Antaŭ la sekvanta tago multaj eksciis, ke la filo de familio Fang, kiu revenis post studado en
fremda lando, publike rekomendas opifumadon kaj prostituadon. Kiam la famo atingis la orelojn
de maljuna sinjoro Fang, li ne konsciis, ke la rezulto kaŭziĝis pro tio, ke li admonis al sia filo
konsulti la fadenbinditajn klasikajn librojn. Li tute ne kontentis pri tio, kion lia filo diris, sed li ne
montris koleron kontraŭ li. Tuj baldaŭ okazis la batalo ĉe Wusong de Ŝanĝajo la dektrian de
aŭgusto, 1937, kaj neniu menciis plu la ridindaĵon de Fang Hongjian. Tamen tiuj gepatroj, kiuj
volus edzinigi sian filinon al li, ne forgesis lian prelegon, kaj ili divenis, ke li vivis diboĉan vivon
en fremda lando. Se por la edzinigo de sia filino, ili iris tiri lotojn en la Templo de Maljuna
Svatanto ĉe la Okcidenta Lago, ili certe akiris la plej malbonŝancan kvaragradan sortodivenan
bambuslipon, kiu legiĝis: “Tiu ĉi homo havas tiun ĉi malsanon.” Tia junulo ne decis kiel bofilo.
Pretekstante, ke la situacio ne estas stabila, tiuj gepatroj prokrastis diskuton pri geedziĝo kaj
reprenis de la familio Fang la fotojn kaj horoskopan karton de sia filino. Kun granda ĉagreno
maljuna sinjorino Fang ne povis deŝiri sian penson de la dua filino de la familio Xu, sed Hongjian
tute ne ĝenis sin pri tio. Pro tio, ke la milito jam okazis, kiel loka granda eminentulo, maljuna
sinjoro Fang okupiĝis pri lokaj sekurecaj aferoj. La loĝantoj de la gubernio ankoraŭ memoris, ke
la malamikaj aeroplanoj ne bombardis ilian lokon dum la incidento de 28-a de Januaro, kaj ili

9 Zheng He (1371-1433), eŭnuko de ĉina Ming-dinastio, famaj diplomato kaj navigisto.
10 Xu Zhimo (1895-1931), la plej granda ĉina poeto de la frua periodo dum la dudeka jarcento.
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same opiniis, ke ĉifoje nenio okazos, sekve ili ne dronis en granda paniko.
Loĝante en sia hejmo unu semajnon, Fang Hongjian sentis, ke dum lia kvar-jara restado en

fremda lando lia impreso pri la hejmloko restigis nenian spuron kiel akvo elverŝiĝis sur la lotusan
folion. Post reveno al la hejmloko, li renkontis la samajn homojn, kiujn li renkontis antaŭ kvar
jaroj, tiuj homoj faris la samajn aferojn, kiujn ili faris antaŭ kvar jaroj, kaj ripetis la samajn
vortojn, kiujn ili diris antaŭ kvar jaroj. Eĉ mortis neniu el tiuj, kiujn li konis. Nur lia
mamnutristino, kiu ofte diris, ke ŝi atendas ĝis li edziĝos, kaj venos vidi kaj brakumi lian infanon,
nun alnajliĝis al la lito pro malsano. Dum ĉi tiuj kvar jaroj li ne ekpensis pri sia hejmloko, kiu ne
akiris eĉ larmeron nek suspiron de li reveninta el fremda lando. La sesan tagon post eksplodo de
la milito japanaj aviadiloj unuafoje alflugis por ĵeti bombojn kaj detruis la stacidomon. Sekve de
tio oni konsciis, ke la milito vere okazas tuj ĉe la pordo, kaj ili komencis rifuĝi al la kamparo kun
siaj familianoj. Poste aviadiloj foje-refoje alflugis por bombadi, kvazaŭ en la maniero de la
nekomparebla belulino, kiu “konkeris la urbon per unua ekrigardo kaj konkeris la landon per la
dua ekrigardo”. Direktoro Zhou sendis telegramon por urĝi, ke Hongjian rapide iru al Ŝanhajo,
alie li nur povos kateni sin en la hejmo pro interrompo de trafiko. Konsiderante, ke en tia situacio
la filo devas eliri serĉi la ŝancon, maljuna sinjoro Fang lasis lin foriri.

La afero en la sekvantaj kvar monatoj, de retreto el Ŝanhajo ĝis la falo de Nankino, devis esti
enskribita en la historion, kiel Fridrich von Logau diris, “preni akrigitan bajoneton kiel plumon
kaj sangon kiel inkon kaj skribi sur la papero el la haŭto de malamiko. Despondiĝinte, Fang
Hongjian legis dekkelkajn ĵurnalojn kaj dekkelkafoje aŭskultis al radiaj elsendoj ĉiutage por peni,
kiel kribrante sablojn por oreroj, trovi fendon inter diversaj novaĵoj, en kiu li povis konsoli sin
kviete. Li kaj Pengtu divenis, ke la hejmo jam estis ruinigita, kaj ili ne sciis, kie iliaj familianoj
troviĝas. Ĉe la fino de la luna jaro ili informiĝis pri la spuroj de siaj familianoj. La amikoj kaj
parencoj de maljuna sinjoro Fang en Ŝanhajo penis, je sia elspezo, preni ilin el la hejmloko kaj
luis domon por ili en koncesiita kvartalo de fremda lando. Kiam la tuta familio rekuniĝis, ĉiuj
plorsingultis vizaĝ-al-vizaĝe. Maljuna sinjoro Fang kaj Fengyi brue postulis aĉeti ŝuojn kaj
ŝtrumpojn. Dum ili veturis per boato, ili renkontis du dizertintajn soldatojn, kiuj rabis la monujon
de maljuna sinjoro Fang kaj devigis la maljunulon kaj lian filon demti lanajn ŝtrumpojn kaj
vatitajn ŝuojn por interŝanĝi siajn stinkajn tolŝtrumpojn kaj eluzitajn kanvas-ŝuojn. Ĉiuj anoj de la
familio Fang elturniĝis kun malplenaj manoj, escepte de maljuna sinjorino Fang kun bankbiletoj
de du aŭ tri mil juanoj enkudritaj en sia vatita vesto, kiujn la du soldatoj ne trovis per palpado. La
komercistoj loĝantaj en Ŝanhajo, kiuj venis de la sama hejmloko de maljuna sinjoro Fang,
konstante respektis lian reputacion. Multaj el ili donacis monon al li, tiel ke li povis vivteni la
tutan familion. Vidante, ke ili kunpuŝiĝe loĝas en malgranda domo, Fang Hongjian ankoraŭ
restadis en la hejmo de direktoro Zhou kaj nur iris diri saluton al siaj gepatroj post ĉiu dua aŭ tria
tago. Ĉiufoje kiam li iris tien, li ĉiam aŭdis ilin babili pri la timindaj kaj ridindaj travivaĵoj dum
rifuĝado. Iliaj rakontado kaj priskribado pliboniĝis fojon post fojo, dum liaj atentemo kaj
simpatio malpliiĝis laŭgrade. Pro tio, ke maljuna sinjoro Fang rifuzis la proponojn de la japanaj
kunlaborantoj de sia gubernio, li ne povis reiri al sia hejmo, kaj cetere la registaro ne donis al li
pravigeblan titolon, tiel ke li sentis, ke li amas la patrujon, sed la patrujo ne lin, kaj ke li ekhavis
la saman rankoron kiel juna vidvino, kiu tenis sian ĉastecon por la mortinta edzo, sed perdis la
favoron de siaj bogepatroj. Hongjian sentis grandan enuon en la Banko de Origo, kaj pensante, ke
ne estas multaj ŝancoj en Ŝanhajo, li naskis la ideon iri al la neokupita landinterno.

Alvenis novjaro de la luna jaro. La rifuĝintaj riĉuloj restantaj en Ŝanhajo, kiuj jam sufiĉe
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suferegis pro timo kaj teruro por sia lando. Nun ilia lando ankoraŭ ne pereiĝis nek ili bezonis ludi
la rolon de ĝisvivantoj, do ili denove levis ĝojigajn aktivecojn de la novjaro.

Unu tagon, sinjorino Zhou diris al Hongjian, ke iu por li svatas la filinon de sinjoro Zhang,
kun kiu Hongjian kaj direktoro Zhou sidis ĉe la sama tablo en societema renkontiĝo. Laŭ
sinjorino Zhou la familio Zhang sendis por preni la horoskopon de Fang kaj petis al
sortodivenisto kompari ĝin kun tiu de fraŭlino Zhang. La prognozo konkludis, ke lia edziĝo al ŝi
estas “kuniĝo kreita de la ĉielo kaj plena je fortuno kaj prospero”. Kun rideto Hongjian demandis:
“Ĉu oni ankaŭ petas sortodiveniston decidi geedziĝon en tia civilizita metropolo kia Ŝanhajo?”

Sinjorino Zhou respondis: “Oni ne povas ne kredi la sorton. Sinjoro Zhang invitas vin al
vespermanĝo. Ne malutilas konatiĝi kun tiu fraŭlino.”

Fang Hongjian, kiel tipo de antaŭmilita klerulo, ekmemoris, ke tiu sinjoro Zhang servas kiel
kompradoro en la usona kompanio, kaj ne volis rilatiĝi kun tia banalulo. Tamen li iris al la alia
penso, ĉu li mem ne elspezas la monon de tia filistro ekde lia studado en fremdlando ĝis nun. Kaj
ĉiaokaze fari unu viziton ne gravas. Edziĝi aŭ ne dependas de tio, ĉu li ŝatas la fraŭlinon, kaj aliaj
ne povas lin devigi. Kaj li konsentis iri al la vespermanĝo. Tiu sinjoro Zhang naskiĝis en
apudmara regiono en Zhejiang-provinco, kaj lia persona nomo estis Jimin, sed li ŝatis, ke oni
nomu lin Jimmy. Li laboradis pli ol dudek jarojn en la usona kompanio “Steloj kaj Strioj”,
promociita de skribisto al kompradoro, kaj li vere posedis grandan kvanton da mono. Li generis
nuran filinon kaj kultivis ŝin je ĉia ajna kosto. Ŝi ellernis ĉiujn kapablojn kaj rimedojn, kiuj la
preĝejaj lernejoj instruis aŭ inokulis, kaj ĉiujn hararanĝojn kaj ŝminkadojn, kiuj belegejo kaj
frizejoj povis krei. Ŝi ĵus atingis la aĝon de dek ok jaroj kaj ankoraŭ ne finis la studon de
mezlernejo, sed gesinjoroj Zhang, kiuj sin tenis je la tradiciaj ideoj, opiniis, ke la knabino jam
estas maljuna je la aĝo de dudek jaroj, kaj se ŝi ankoraŭ ne sukcesis edziniĝi je tiu aĝo, ŝi nur
povus esti eksponata en la muzeo de antikvaĵoj por spektado de vizitantoj.

Sinjorino Zhang starigis tre rigoran normon por elekti sian bofilon. Kvankam alvenis multaj
svatantoj, tamen neniu sukcesis. Unu el ili prezentis filon de riĉa komercisto, kiu ankaŭ estis
studento reveninta el framdlando, kaj sinjorino Zhang alte taksis lin kaj nutris grandan esperon
por edzigo de sia filino. Tamen post unu kunmanĝo ŝi neniel menciis la aferon. Dum manĝado ili
babilis pri la fakto, ke pro militado la koncesiita kvartalo estas blokadita kaj provizo de legomoj
malfacilas en tiuj tagoj. Sinjorino Zhang demandis al la filo de la riĉa komercisto: “Kun multaj
homoj en via hejmo, la ĉiutaga kosto por manĝaĵoj certe estas alta, ĉu ne?”

Li respondis, ke li ne estas certa pri la afero kaj eble tio kostas tiom por ĉiu tago.
Ŝi diris: “La kuiristo en via hejmo certe estas kaj honesta kaj kapabla! La homoj en mia hejmo

estas malpli ol duono de la viaj, sed la kuiristo elspezas la saman sumon ĉiutage!”
Li aŭskultis fiermiene, sed post kiam li finmanĝis kaj foriris, sinjorino Zhang deklaris: “Lia

familio ne havas luksan vivon! Ili elspezas tiel malmulte por manĝaĵoj ĉiutage! Mia filino jam
kutimas vivi lukse, kaj ŝi ne povos elporti tian suferon, edziniĝinte al li!” De tiam la geedziĝo de
ŝia filino suspendiĝis.

Post kelkfoja diskutado gesinjoroj Zhang konsideris, ke ili ne povas liberiĝi de zorgoj, se ilia
filino edziniĝos kaj vivos en la familio de la edzo, kaj ke prefere ili venigos la bofilon en sian
hejmon por vivi kun la filino. Tiutage sinjoro Zhang manĝis ĉe la sama tablo kun Hongjian. Post
kiam li hejmeniris, li parolis pri li kaj opiniis lin taŭga bofilo: “Liaj deveno kaj titolo estas tre
bonaj. Kaj nun, kvankam li ankoraŭ ne fariĝis vera bofilo, li jam loĝas en la hejmo de sia
nominala bopatro. Se ni venigos lin kiel bofilon, tio certe estas tiel facila kiel turni manplaton.
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Ankoraŭ pli bona estas la fakto, ke pro la milito la familio Fang ne plu povas montri sian blufan
sintenon de provinca ĝentlemano, kaj la bofilo povas obeeme vivi en nia propra hejmo.” Fine
sinjorino Zhang decidis, ke Hongjian venu al ŝia hejmo kaj ŝi lin pririgardos.

Pro tio, ke sinjoro Zhang invitis Fang Hongjian frue veni al sia hejmo por babili, tiu tuj foriris
post la ofic-horo en la banko posttagmeze. Preterirante butikon de fremdlandaj peltaĵoj, li vidis
okcidentstilan lutro-peltan jakon, kiu kostis nur kvar cent juanojn dum la rabata sezono de
novjaro. Li ofte pensis pri ekposedo de tia jako, sed li ne kuraĝis aĉeti, kiam li studis fremdlande.
En Londono, ekzemple, viro surportis tian feltan jakon sed ne posedis privatan aŭton, se li ne
aspektis kiel juda uzuristo aŭ nigrula boksisto, oni konjektis, ke li estas cirka aktoro aŭ posedanto
de bordelo. Nur en Vieno ofte vidiĝis homoj surportantaj peltan jakon, kaj oni vendis al
vojaĝantoj la pretigitajn peltan subŝtofon por ilia jako. Reveninte al sia lando, li vidis multajn
homojn surhavantajn tian peltan jakon kaj nun la eksponataj peltaĵoj en la butiko ankoraŭ pli lin
tiklis. Post kalkulado li nur eligis suspiron. Lia salajro de cent juanoj en la banko ne estas
malgrasa, jam sufiĉa por liaj etaj elspezoj, kaj la bopatro zorgas pri liaj manĝado kaj loĝado sen
lia elspezo. Kiel li povus senhonte postuli monon de direktoro Zhou por aĉeti luksaĵojn? Por
montri siajn respekton kaj amon, li elspezis kvar dek pundojn el ses dek pundoj restantaj, kiujn li
kunportis el fremda lando, por aĉeti meblojn por la patro, kaj la resto konvertiĝis al malpli ol kvar
cent juanoj. Se li elspezus la tuton por tia jako, tio ne estus bona negoco. Dum la malfacila
periodo de la ŝtato ĉio devas esti ŝparita. Kaj cetere la vetero baldaŭ varmiĝos, do pli bone forlasi
la aĉeton.

Kiam li atingis la domon de la familio Zhang, sinjoro Zhang varme salutis: “Hello! Doktor
Fang! (Halo! Doktoro Fang!). Jam longe mi ne vidis vin!” Ĉar sinjoro Zhang plejofte
komunikiĝis kun fremdlandanoj, li formis specialan kutimon en sia parolado — eble tio ne estis
tiel unika en fremdlandaj kompanioj, Kristanisma asocio de gejunuloj, Rotaria societo kaj similaj
lokoj — nenecese miksi anglalingvajn vortojn en la ĉinajn. Ne estis, ke li havis ideojn malfacile
esprimeblajn per la ĉina lingvo, sed bezonis helpon de la angla lingvo. Fakte la inkrustitaj
anglalingvaj vortoj en lia parolo ne povis esti komparataj kun la oraj dentoj enplantitaj en la buŝo,
kiuj ne nur servis kiel ornamaĵo, sed ankaŭ uziĝis kiel veraj dentoj. Tiuj vortoj nur povis esti
komparataj kun vianderoj ŝtopitaj inter dentoj, kiuj estis tute senutilaj krom montrante, ke oni jam
prenis riĉan manĝon. Li tre bone imitis la elparolojn de usonanoj, kaj eble li tro uzis nazajn sonoj,
tial li sonis ne simile al usonanoj, sed al la ĉinoj kun ŝtopita nazo pro malvarmumo. Li elparolis
“very well” (tre bone) ĝuste kiel pudelo trenis bojon “vurry wul”. Bedaŭrinde romanoj ne havis
ŝancon aŭdi lin, alie ili ne dirus, ke R estas la sola nazalo en la alfabeto de hundoj.

Tiam sinjoro Zhang premis la manon de Hongjian kaj demandis, ĉu li “go downtown” (iri al
urbocentro) ĉiutage. Dirinte salutajn vortojn, Hongjian vidis la vitran ŝrankon plena je bolvoj,
boteloj kaj telerojn, kaj demandis al li: “Ĉu vi ŝatas kolekti porcenalaĵojn, sinjoro Zhang?”

“Sure! Have a look see! (Certe! Bonvole rigardu!)” Sinjoro Zhang malfermis la pordon de la
ŝranko kaj invitis lin por aprece pririgardi. Hongjian elprenis kelkajn aĵojn kaj vidis, ke ili estas
markitaj per la periodoj de imperiestroj “Chenghua”, “Xuande” kaj “Kangxi”. Ne povante juĝi, ĉu
ili estas veraj aŭ falsaj, li nur demandis: “Ĉu ili estas multekostaj?”

“Sure! (Certe!) Ili kostas tre multe. Plenty of dough (Multe da dolaroj). Kaj plie tiuj aĵoj
malsamas ol kaligrafiaĵoj kaj pentraĵoj. Se vi aĉetas falsaĵojn, tiuj kaligrafiaĵoj aŭ pentraĵoj egalas
al waste paper (forĵetinda papero). Se porcenalaĵoj estas falsaj, ili almenaŭ povas esti uzataj por
enteni rizaĵon. Kelkfoje mi invitas fremdlandajn friends (amikojn) al manĝo kaj uzas la teleregon
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‘kvinkoloran kun blua glazurita fundo” bakitan el kilno dum la reg-periodo de imperiestro Kangxi
por fari salad dish (salaton), kaj ili ĉiuj opinias, ke la plado aspektas antikv-stile kaj iom gustas
old-time (malmoderne).”

Fang diris: “Vi havas akrajn okulojn kaj ne povas aĉeti falsaĵojn.”
Zhang eksplodis per ridego kaj diris: “Mi ne konas, kio estas periodaj desegnaĵoj. Pro

okupiteco mi ankaŭ ne havas tempon por konsulti la librojn por fari esplorojn. Sed mi havas
hunch (antaŭsenton). Kiam mi vidis umon, subite — what d’you call (kion vi nomas) — mi
ekhavis inspiron, la aĉetitaĵo certe estas O.K. (bona). Tiuj makleristoj de antikvaĵoj admiras min.
Mi ofte diras al ili: ‘Ne fool (trompu) min per falsaĵoj. O yeah (oh jes), mi ne estas sucker
(malsaĝulo), ne trompu min!” Ferminte la pordon de la ŝranko, li diris: “He, headache (kapdoloro)
—” Li premis elektran sonorilon por venigi servistinon.

Nekompreneme Hongjian haste demandis: “Sinjoro Zhang, ĉu vi sentas vin malbona?”
Surprizite Zhang rigardis lin: “Kiu sin sentas malbona? Vi? Mi? Mi min sentas tre bona!”
Fang demandis: “Vi ĵus diris ‘kapdoloron’, ĉu ne?”
Zhang haha-is kaj diris al la envenanta servistino: “Tuj diru al la sinjorino kaj fraŭlino, ke la

gasto jam alvenis, kaj envenigu ilin. Make it snappy (Rapide)!” Dirante, li klikis per la fingroj. Li
returnis la kapon kaj ridete diris al Fang: “Headache estas usona esprimo de ‘edzino’, sed ne
‘kapdoloro’. Vi ne iris al States (Usono), ĉu?”

Kiam Fang kovis honton pri sia nescio, sinjorino Zhang kaj ŝia filino elvenis, kaj sinjoro
Zhang prezentis ilin al li. Sinjorino Zhang estis korpulenta virino je la aĝo de pli ol kvardek jaroj
kun delikate fremdlanda nomo “Tessie”, kaj fraŭlino Zhang estis altekreska knabino je la aĝo de
dek ok jaroj, kun freŝa vizaĝkoloro kaj strikte tajlorita vesto, kaj kun la staturo, kiu espereble
fariĝos tiel dika kiel la kapitalo de ŝia patro en la fremdlanda kompanio. Fang ne klare aŭdis ŝian
nomon, kiu ŝajne sonis “o-ni-ta”. Li divenis, ke ĝi estas aŭ Anita aŭ Juanita. Ŝiaj gepatroj
mallonge vokis ŝin Nita. Sinjorino Zhang parolis per elparoloj de Ŝanhajo pli bone ol ŝia edzo,
sed ofte elfluigis sonojn de ŝia naskiĝloka akĉento, kvazaŭ ekstera vesto estus tro mallonga por
kovri internan robon. Sinjorino Zhang estis budhano, kaj ŝi diris, ke ŝi recitas dekfoje “Ĉanton de
blanke vestita Avalokiteŝvaro”, petante al la bodisatvo beni la ĉinajn trupojn per venkoj, kaj ŝi
aldonis, ke recitado de tiu ĉanto estas tre efika: dum la lastfoja batalo de Ŝanhajo en plej intensa
situacio, kiam sinjoro Zhang iris al la kompanio ofici, ŝi recitis la ĉanton hejme kaj pro tio lia
edzo neniam trafis vagantajn kuglojn.

Fang pensis en si, ke unuflanke ŝi ĝuas novajn inventaĵojn de la scienco de la Okcidento, kaj
aliflanke sin tenas je tia kredo. Ŝi recitis la sutron en la salono hejtigita per radiatoro, kio
manifestis, ke ne estas malfacila afero plenumi la principon “uzi lernaĵon el la Okcidento en
praktiko kaj preni lernaĵon en Ĉinio kiel bazon”. Fang kaj fraŭlino Zhang havis malmulte por
babili, kaj li nur demandis, kiajn filmojn ŝi plej ŝatas spekti.

Tuj poste alvenis du gastoj, kiuj estis ĵurligitaj fratoj de sinjoro Zhang. Unu el ili nomata Chen
Shiping estis supera komizo de la Eŭrop-Amerika Kompanio de Tabako. Oni nomis lin Z. B., kiu
sonis, kvazaŭ mallongigita “kiel ekzemple” en la germana lingvo. La alia nomata Ding Nasheng,
kies fremdlanda nomo ne estis Tennyson de la poeto, sed Nelson de admiralo, oficis en iu brita
ŝipa kompanio. Sinjorino Zhang proponis, ke ĉar estas sufiĉe da homoj por manĝang-ludo, ili
ludos ok rundojn antaŭ vespermanĝo. Pro tio, ke Fang estis mallerta en vetludo kaj ne kunportis
kun si multe da mono, li ne volis aliĝi al ludo kaj prefere babilis kun fraŭlino Zhang. Sed pro
ripetada persvado de sinjorino Zhang, li vole nevole konsentis ludi. Ekster sia atendo, post kvar
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rundoj li sola gajnis ĉirkaŭ cent juanojn. Li eksentis fortan korbaton, pensante, ke se lia bona
ŝanco daŭros, li povos aĉeti la lutro-peltan jakon per la gajnita mono. Tiam li eĉ tute forgesis la
francan superstiĉon, kiun li rakontis al sinjoro Sun sur la ŝipo, kaj ĉio, kion li volis, estis gajni
monon. Post finiĝo de ok rundoj, li jam gajnis preskaŭ tri cent juanojn. La aliaj tri ludantoj,
sinjorino Zhang, “kiel ekzemple” kaj “admiralo” pagis neniun moneron kaj diris nenion. Ili
stariĝis por vespermanĝo. Kaj Fang rimarkigis: “Mi havas tre bonan ŝancon hodiaŭ! Mi neniam
gajnis tiom, kiom hodiaŭ.”

Sinjorino Zhang, kvazaŭ vekiĝinte el la sonĝo, diris: “Ni ja estas kapkonfuzitaj! Ni ankoraŭ
ne pagis monon al sinjoro Fang. Sinjoro Shen kaj sinjoro Ding, mi pagu la tuton unue kaj ni
kalkulos poste.” Malferminte la monujon, ŝi zorgeme nombris bankbiletojn al Fang. La
vespermanĝo estis okcidentstila. Antaŭ ol sidiĝi, “admiralo Nelson”, kiel kristano, ruladis siajn
okulglobojn al la plafono, dankante al Dio por lia donita manĝo. Kun sento de mongajninto, Fang
ridete parolis. Post manĝo ili dise sidiĝis por fumi cigaredon aŭ trinki kafon. Vidinte malgrandan
librobretaron apud sofo, Fang divenis, ke ĉiuj libroj sur ĝi apartenas al fraŭlino Zhang. Krom
stako da Okcidenta Vento kaj Diĝesto por Legantoj, troviĝis majstroverkoj, kiaj senkomentaria
malgrandlitera Kompleta Kolekto de Ŝekspiro en originalo, Malnova kaj Nova Testamentoj,
Ĉambra Dekoracio, represita Historio de Sinjorino Curie, Memlerna Fotografio kaj Nia Lando
kaj Nia popolo de Lin Yutang11, kaj dekkelkaj filmaj romanoj, sendube inkluzive de Irinte kun la
Vento. Estis maldika blua libro, sur kies spino skribiĝis orkolora titolo Kiel Akiri Edzon kaj Teni
Lin. Ĝin Fang nereteneble eltiris kaj foliumis. Li iris al ĝia alineo, kiu legiĝis: “Vi devas esti
tenera kaj dolĉa al viro, tiel ke vi forlasos bonan impreson en lia koro. Knabinoj, ne forgesu vidigi
brilan rideton sur la vizaĝo.” Ĉe tio la rideto en la libro transiris al lia vizaĝo. Kiam li ekrigardis
la kovrilon de la libro, li rimarkis, ke la aŭtoro de la libro estas virino, kaj li scivolis, ĉu ŝi estas
edzinigita. Ŝi devus skribi “sinjorino tia-tia”, tiel ke la libro donus al legantoj la impreson pri ŝiaj
personaj travivaĵoj. Pensante pri tio, li pligrandigis la rideton. Levinte la kapon, li vidis, ke
fraŭlino Zhang direktas atenton al li. Li retiris la rideton kaj remetis la libron en la lokon.

“Kiel ekzemple” petis al fraŭlino Zhang ludi pianon kaj ĉiuj eĥis la peton unuvoĉe. Kiam ŝi
finludis, por senkulpigi la rideton, kiu miskomprenigis ŝin, Fang la unua laŭdis ŝin per “bone” kaj
petis al ŝi bisi ludon.

Post alia tempdaŭro, Fang diris adiaŭ kaj eliris. Veturante per rikiŝo survoje, li ne povis reteni
sian rideton je ekpenso pri la titolo de la libro. Edzo estas la profesio de virino, kaj sen edzo
virino fariĝus senlabora, tial ŝi devas firme teni tiun ĉi riz-bovlon. Hm! Mi simple ne volas, ke
virinoj legu tiun libron kaj prenu min kiel sian riz-bovlon, kaj mi preferas, ke ili malestimas min
kaj blasfeme nomas min sentaŭgulo. Fraŭlino “O-ni-ta” , ni ambaŭ ne estas destinitaj por kune
“levi riz-bovlojn ĝis la brovoj”12. Mi esperas, ke vin amos bonŝanca viro. Pripensante tion, li
ridegis, stamfante, kaj prenante la lunon sur la ĉielo kiel fraŭlinon Zhang, li svingis la manon por
adiaŭi. Suspektante, ke li estas ebria, la rikiŝisto returnis la kapon kaj atentigis lin ne moviĝi, alie
li ne povis bone stiri la rikiŝon.

Post kiam ĉiuj gastoj foriris, sinjorino Zhang diris: “Tiu ulo Fang ne konvenas al nia filino.
Li estas tre malgrandanima kaj tro taksas monon. Mi faris provon kaj li malkaŝis sian veran
naturon. Ŝajne li tiam timis, ke ni ne pagos al li la vetmonon. Ĉu li ne estas ridinda?”

Sinjoro Zhang diris: “La germana varo malsuperas al la usona ĉiaokaze. Kia doktoro! Li

11 Lin Yutang (1895-1976), ĉinaj famaj erudiciulo, verkisto, tradukisto kaj filologo.
12 Tio aludas “reciproka respekto inter geedzoj”.



Sieĝata Fortikaĵo

34

studis en Britujo, sed li eĉ ne komprenis multe da tio, kion mi diris angle. Post la Unua
Mondmilito, Germanio jam postiĝis. Ĉiuj plej novaj tipoj de aŭtomobiloj, aviadiloj, skribmaŝinoj
kaj fotiloj estas fabrikitaj de Usono! Mi ne ŝatas la studentojn revenintajn el Eŭropo.”

Sinjorino Zhang demandis: “Kion vi opinias pri tiu ulo Fang, Nita?”
Fraŭlino Zhang, kiu ne povis pardoni al Fang lian rideton, kiam li legis la libron, simple kaj

rekte diris: “Li estas abomeninda. Kiel malbelan aspekton li havis, kiam li manĝis! Kiam li
manĝis supon, li trempis panon en ĝin! Li neniel ŝajnas iam vivi en fremda lando. Kiam li manĝis
rostitan kokaĵon, anstataŭ per tranĉilo kaj forko, li prenis kokfemuron per mano kaj ekmordis!
Ĉion tion mi vidis per miaj propraj okuloj. Ba! Ĉu tio estas lia etiketo? Se Miss Prym, mia
instruistino de socia etiketo, vidus lian konduton, ŝi certe insultus lin per ‘piggy wiggy’
(porkaĉo)!”

Sinjorino Zhang tre deprimiĝis, ĉar ĝis tiam la edziniĝo de ŝia filino montriĝis nefruktodona.
En sia knabeco Fang Hongjian legis tiajn librojn, kiaj Romano pri la Tri Regno”, Ĉe Akvorando
kaj Pilgrimado al la Okcidento13, kiuj ne kongruis kun la bazaj edukaj principoj kiel porinfanaj
legaĵoj. Li naskiĝis tro frue por havi ŝancon legi tiajn bonajn librojn, kiaj Neĝa Princino Kaj
Aventuro de Pinocchio. Li ankoraŭ memoris la faman diron en Romano pri Tri Regnoj “Edzino
kiel vesto”, kompreneble, edzino egalis veston. Nun li aĉetis novan peltan jakon. Por li perdi unu
edzinon ne ĉagrenis lin.

13 Tiuj tri romanoj estas ĉinaj klasikaj verkoj.
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Ĉapitro 3

ble pro tio, ke tre multaj homoj mortis en la milito, la vivforto ankoraŭ nekonsumita de
tiuj, kiuj mortis vane, transformiĝis en viglan vivecon de la printempo. La vetero de

tiujara printempo estis tre bela. Inspirata de la printempa forto, la koroj de la homoj, kiel infana
dentokarno, el kiu dentoj estis elkreskantaj, turmentiĝis per tikla doloro de reviviĝo. Tamen
Ŝanhajo, prospera metropolo, ne havis pitoreskejon, kie la printempo povis ripozi. En parkoj kaj
ĝardenoj de loĝejoj herboj kaj arboj, solece katenitaj kiel bestoj en kaĝoj de zoo, ne povis prezenti
lokon por la plena disvolviĝo de la printempo. Loĝante nur en la koroj de homoj, la printempo
kaŭzis pliigon de malsanoj, infektiĝoj, adultadoj, interbatadoj pro ebrieco kaj gravedulinoj.
Tamen gravediĝo kalkuliĝis kiel bona afero, ĉar la populacio bezonis replenigon dum la milta
tempo. Sed laŭ sinjorino Zhou plejparto de la beboj naskiĝontaj ĉijiare estas tiuj animoj, kiuj vane
mortis pro la milito kaj haste vetkuris por renaskiĝo, tiel ke ili povos plene ĝisvivi la destinitajn
jarojn en sia antaŭa vivo, kaj certe tiuj beboj ne havas longan vivon.

Dum ĉi tiuj lastaj tagoj, Fang Hongjian sentis dormemon dumtage, kaj maldormemon nokte.
Tuj kiam li vekiĝis matene, je pepado de birdoj sur la arbo ekster la fenestro, li senmotive ĝojis
kaj ekhavis neklarigeblan sopiremon, kvazaŭ lia koro malpeziĝus kaj sorus alten. Tamen lia ĝojo
estis vana, kiel la balono ellasita de infano kreviĝis senspure post leviĝo je kelkaj futoj, kaj
restigis al li la senton de perdiĝo kaj sennoma ĉagreno. Li maltrankvile volis moviĝi, sed ne povis
kolekti forton pro letargio. Li ŝvebis, kiel popla floro drivis en la printempa vento, sed ne flugis
foren pro malpezeco kaj senforteco. Li sentis, ke tiu dormema kaj letargia animstato estas ĝuste
kiel la malhela ĉagreno pri printempo de junulino en buduaro priskribita an antikva poezio. Nunaj
junulinoj jam ne ekhavas tian ĉagreno pri printempo, kaj li, kiel viro, ankoraŭ ne liberiĝas de tia
rigida sento. Kia ridindaĵo! La junulinoj, kia fraŭlino Bao absolute ne havas tempon sin bani en
tia printempa ĉagreno. Sed kiel statas fraŭlino Su? Ŝia animstato estas malfacile difinebla. Ŝi
ŝajne estas la tipo de antikvaj sentimentalaj belulinoj. Ekde disiĝo sur la ŝipo, li ne scias, kiel ŝi
fartas lastatempe. Li jam promesis fari viziton al ŝi. Kial li ne ŝin vizitos unufoje? Li klare scias,
ke lia vizito eble kaŭzos ĝenaĵon, sed la reala vivo estas tre seninteresa kaj mankas al li sufiĉe da
amikinoj nun! Li estas ĝuste kiel maldormemulo, ne kosiderante la malutilon de dormigiloj, volas
tujan mildiĝon.

Kiam Fang atingis la domon de la familio Su, li pensis, ke fraŭlino Su hasteme enkuros la
gastosalonon, ride kaj krie riproĉante, kial li ne frue venis ŝin vidi, sed servistino alportis teon por
li kaj diris: “La fraŭlino tuj alvenos.” En la ĝardeno de la familio Su persikaboj, pirarboj kaj
siringarboj pompe disfloris. Fang pensis, ke nun estas nur la fino de la dua monato laŭ ĉina luna
kalendaro, sed floroj jam disfloras antaŭtempe. Do, kia printempa etoso restos en la Festo de
Klaro kaj Helo14 je komenco de la kvara luna monato? li pensis. En gastosalono unu
fenestroklapo estis malfermita, kaj la flora aromo bakata de la suno dense atake ŝtopis la nazon
kaj la varmo igis homojn dormemaj. La aromo de tiuj floroj similis la pikan odoron de ajloj kaj
ŝenoprazoj: ambaŭ estis fiodoro de plantoj kun volupteco, eliĝintaj ĝuste kiel el la haroj de la

14 La Festo de Klaro kaj Helo ĝenerale okazas ĉirkaŭ la kvina de aprilo, dum kiu ĉinoj faras oferaĵojn ĉe la
tomboj de siaj prapatroj.

E
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homa kapo dum dancado en somera tago. Inter pentraĵoj kaj kaligrafiaĵoj pendantaj sur la muro
troviĝis pendrulaĵo kun poemo de Huang Shangu15 kaligrafiita de Shen Zipei16. La unua verso de
la poemo legiĝis: “Aromo flora premas homon, ke li volas rompi l’ zenon”. Leginte ĝin, Hongjian
amuziĝis, sentante, ke se bonzo flaras tian aromon de floroj ekster la fenestro, li jam malobservas
la regulojn de budhismo, preskaŭ simile al viand-manĝado. Li promenigis siajn okulojn trifoje al
la pentraĵoj, kaligrafiaĵoj kaj antikvaĵoj en la salono. Li rimarkis, ke en la kaligrafia pendrulaĵo
Shen Zipei faris per peniko dekstre-malsupran strekon, kiu vere similas la malgrandajn vinditajn
piedojn de maljuna servistino en Beiping kun supra dika femuro kaj malsupra maldika kruro. Kiaj
piedoj!

Tiam fraŭlino Su elvenis. Kun rideto frosta, kiel malserena kaj malvarma tago minacata de
neĝado, ŝi ekpremis lian manon kaj diris: “Mi jam ne vidis vin delonge, sinjoro Fang. Kio alportis
vin ĉi tien hodiaŭ?”

Li pensis, ke lastjare ili tre intime premis la manojn ĉe disiĝo, dum hodiaŭ li tenas ŝian manon
kiel malvarmsangan ŝarkan naĝilon. Kiam ili disiĝis, ili ankoraŭ tenis bonan rilaton, sed kial ŝi
montras tiel fremdecon kiam ili rerenkontiĝas? Tiam li ekhavis la senton, kvazaŭ la lernanto
pretigante sin tuj antaŭ ekzameno, kiu post tranokta dormado trovis la jam pretigitajn lecionojn
fremdaj al si, kaj li mensogis, ke li faras viziton al ŝi nur post kiam li atingis Ŝanhajon kelkajn
tagojn antaŭe. Ĝentile dankinte lin pro lia “honora alveno”, ŝi demandis al li, kie li nun “laboras
sur alta posteno”. Li heziteme diris, ke li ankoraŭ ne havigis al si laboron, ĉar volante iri al
landinterno, li portempe helpis en la banko funkciigata de sia parenco.

Ĵetinte ekrigardon al li, ŝi diris: “Ĉu ĝi estas la banko funkciigata de via bopatro? Vi estas vere
mistera, sinjoro Fang. Kiam okazis la nupta festeno? Ni ambaŭ estas malnovaj kunlernintoj dum
multaj jaroj, sed vi neniam menciis eĉ unu vorton al mi pri via edziĝo. Ĉu vi revenis por edziĝo
post kiam vi akiris doktorecon? Unuflanke vi akiris doktorecon kaj aliflanke vi edziĝis. Estas ja
duobla feliĉo por vi. Mi ankoraŭ ne havis honoron pririgardi vian edzinon!”

Li eksentis tiel grandan honton, ke li volus kaŝi sin por ne montri sian vizaĝon. Rememorante
la novaĵon en Ŝanhaja ĵurnalo, li tuj diris, ke ŝi certe informiĝis pri tio el tiu ĵurnalo. Post rigora
riproĉado al la ĵurnalo, li rakontis al ŝi tiamaniere, kiel Kroniko de Printempo kaj Aŭtuno17

rakontis, pri nominala bopatro kaj falsa doktoreco, de komenco ĝis fino. Aĉetado de falsa
doktoreca atestilo estis lia komika cinikeco kaj akceptado de nominala bopatro kaŭziĝis de lia
kunfluo kun vulgaraj moroj. Li aldonis: “Kiam mi legis tiun novaĵon, mi ekpensis pri vi antaŭ ĉio.
Kaj mi supozis, ke vi primokos kaj malestimos min. Pro tio mi malĝoje kvereletis kun mia
nominala bopatro.”

Kun sia vizaĝesprimo iom-post-iome ŝanĝiĝanta, ŝi diris: “Ĉu necesas! Tiuj trivialaj
komercistoj, kompreneble, nur scias, ke ili pagas por liverado de varoj, sed ne scias, ke klereco ne
bezonas reklamadon. Kial kvereli kun ili? Tiu sinjoro Zhou estas via respektebla pliaĝulo
ĉiaokaze kaj traktas vin bone. Li rajtas aperigi tiun novaĵon sur la ĵurnalo. Sed kiu turnas sian
atenton al la novaĵo? Eĉ se iu legis ĝin, li jam forgesis, tuj kiam li turnis sian dorson. Vi montras
vin cinika en granda aferoj, sed vi prenas bagatelojn serioze. Vere ridinda estas via kontraŭdira
konduto.”

Li sincere admiris fraŭlinon Su pri ŝia konvinka parolo, kaj respondis: “Dank’ al via diro mi

15 Huang Shangu, alia nomo de Huang Tingjian (1050-1110), fama poeto kaj kaligrafo de Song-dinastio, Ĉinio.
16 Shen Zipei, alia nomo de Shen Zengzhi (1850-1922), erudiciulo kaj poeto de Qing-dinastio (1644-1912).
17 Ĝi estas unu el la klasikaj verkoj de konfuceismo dum Printempa kaj Aŭtuna periodo (770-476 a.K.).
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ne plu havas la senton de rimorso kaj kulpeco. Mi devus diri ĉion tion al vi pli frue. Vi vere estas
komprenema! Tio, kion vi diris pri mia alkroĉiĝo al bagateloj, aparte havas profundan signifon.
Grandaj aferoj en la mondo povas esti traktataj malserioze, sed oni ne povas trakti tiujn
bagatelojn laŭplaĉe. Kiel ekzemple, koruptita oficialulo povas akcepti ŝmirmonon de kelkdek
milionoj, sed ne volas ŝteli alies monujon. Mia cinika sinteno ne estas ĝisfunda.”

Fraŭlino Su volus diri: “Malpravas tio, kion vi diris. Ne ŝteli monujon estas pro tio, ke la
monujo ne indas je ŝtelado. Se la monujo povus enteni kelkdek milionojn kaj ŝteli ĝin estus tiel
sekure kiel akcepti ŝmirmonon, li ankaŭ ĝin ŝtelus.” Tamen ŝi ne eldiris tiujn vortojn kaj nur pafis
ekrigardon al li. Rigardante la desegnaĵon sur la tapiŝo, ŝi diris: “Feliĉe via sinteno de cinikismo
ne estas ĝisfunda, alie viaj amikoj sentas malvarmon en la koro, timante, ke vi nur tenas pli aŭ
malpli bonan rilaton kun ili ekstere kaj subridas pri ili interne.”

Li tuj troige certigis al ŝi, ke li alte taksas la amikecon. Dum babilado fraŭlino Su diris al li,
ke ŝia patro jam iris kune kun la registaro al Siĉŭano-provinco, ŝia frato ankaŭ iris al Hongkongo
por ofico, nur ŝiaj patrino, bofratino kaj ŝi restas en la hejmo, kaj ŝi ankaŭ volas iri al landinterno.
Li diris, ke eble ili ambaŭ fariĝos kunvojaĝantoj al landinterno. Fraŭlino Su parolis pri sia kuzino,
kiu lernis unu jaron en ilia lernejo en Beiping, suspendis sian lernadon kaj restis en la hejmo dum
duono da jaro pro tio, ke la universitato translokiĝis al landinterno pro militado, kaj nun volis
daŭrigi sian lernadon. Estis hazarde, ke hodiaŭ ŝia kuzino venis al la familio Su por distriĝi.
Fraŭlino Su eniris por venigi ŝin el interna ĉambro kaj prezenti ŝin al Fang, por ke ili povu fariĝi
kunvojaĝantoj en estonteco.

Fraŭlino Su elkondukis delikate maldikan junulinon je la aĝo de ĉirkaŭ dudek jaroj kaj
prezentis ŝin al Fang: “Jen mia kuzino Tang Xiaofu.” Fraŭlino Tang havis regulan, ĉarman kaj
rondan vizaĝon kun paro da malprofundaj vangkavetoj. Ŝia denaska bona vizaĝkoloro, kiun aliaj
inoj volontis elspezi monon kaj tempon, kaj utiligi ruĵon kaj pudron por orname imiti, estis tiel
delikata kaj freŝa, ke je ekvido oni forgesis soifon kaj salivumis, kvazaŭ ĝi estus sukplena frukto.
Ŝiaj okuloj ne estis tiel grandaj, sed vivaj kaj teneraj, kontraste kun tiuj grandaj okuloj de multaj
virinoj, tiel grandaj sed nekonvenaj, kiel la pufaj paroloj de politikistoj. Vidante ŝiajn bonordajn
dentojn elmontritajn pro rideto, studanto pri klasikaĵoj miris, kial la ĉinaj kaj fremdlandaj antikvaj
kaj modernaj poetoj ĉiuj volontas kompari sin kun la harpinglo de virino, la zono ĉirkaŭ ŝia talio,
la mato sub ŝia korpo, kaj eĉ la ŝuoj sur ŝiaj piedoj, sed neniam kun ŝiaj dentoj. Ŝia hararo estis ne
frizita, ŝiaj brovoj ne eltiritaj per pinĉilo kaj ŝiaj lipoj ne ruĝigitaj per ruĝigilo. Ŝajnis, ke ŝi
trankvile rezignaziis al la limigo de la naturo kaj ne volis ripari la mankojn de la kreitaĵo.
Unuvorte fraŭlino Tang estis raraĵo en la moderna civilizita socio — unu vera knabino, dum
multaj knabinoj en la urbo jam fariĝis afektemaj frumaturaj virinoj, jam ne kalkulataj kiel
knabinoj, kaj aliaj multaj nur estis kapkonfuzitaj, obstine stultaj kaj senseksaj, ne konsiderataj kiel
virinoj. Fang tuj pensis, ke li devas doni bonan impreson al ŝi. Fraŭlino Tang respektoplene nomis
lin “maljuna honora kunlernanto”, kaj li protestis: “Tio ne decas! Vi nomas min “maljuna”, kaj mi
sentas, kvazaŭ mi estus la skeleto de antaŭhistoria simiulo. Kial vi titolas min per la epiteto
“maljuna”? Malfeliĉe mi naskiĝis tro frue, mi ne havis ŝancon esti samtempa kunlernanto kun vi.
Tio estas bedaŭrindaĵo. Se vi nomas min tia, vi intence atentigas al mi, ke mi estas maljuna kaj
malmoderna. Kiel kruele!”

Fraŭlino Tang diris: “Vi estas tre kritikema! Do, estas mi, kiu eraras. Mi forigu la vorton
‘maljuna’.”

Fraŭlino Su gajplene diris samtempe: “Kia honto! Ĉu vi volas, ke ni vokas vin ‘juna Fang’
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kiel sur la ŝipo? Ignoru lin, Xiaofu. Se li ne akceptas la honoron, ni simple ne nomu lin io ajn.”
Fang vidis, ke kiam fraŭlino Tang ne ridetas, sur ŝia vizaĝo ankoraŭ restas strio da ridemo,

kiel la lastaj sonoj ankoraŭ ŝvebas en la aero, post kiam muziko ĉesiĝis. Multaj virinoj ankaŭ
povis rideti tiom dolĉe, sed ilia rideto estis gimnastiko de la vizaĝaj muskoloj, kvazaŭ trejnisto
eligas ordonojn: “Unu!” ili subite puŝas rideton sur la tutan vizaĝon, kaj “Du!” la rideto vanuis
senspure, lasante la vizaĝo malplena kiel la ekrano de kinejo antaŭ projekciado. Penante fari
konversacion kun ŝi, Fang demandis, en kiu fakultato ŝi lernas en universitato.

Fraŭlino Su ne lasis ŝin respondi kaj diris: “Lasu lin diveni.”
Fang Hongjian malprave divenis literaturon kaj edukadon, kaj li trovis, ke ankaŭ kemio kaj

fiziko ne estas pravaj studobjektoj. Pro tio li sin turnis al la angla esprimo de sinjoro Zhang Jimin:
“Search me! (Tio konfuzis min!) Ĉu matematiko? Do vi estas tre kapabla!”

Fraŭlino Tang elbuŝigis ĝin, kiu fakte estis ordinara studobjekto de politika scienco. Fraŭlino
Su diris: “Ja tre kapabla! Ŝi fariĝos nia regantino, oficialulino en estonteco.”

Fang diris: “Virinoj estas denaskaj politikaj animaloj. Tiajn politikajn manovrojn, kiaj
miksado de vero kaj malvero, kaj retretado por antaŭeniro, virinoj posedas denaske. Por virino
studi politikon estas disvolvi ŝian denaskaĵon per postaj akiraĵoj, vere kiel brodado de floroj sur la
belega brokato. En Eŭropo mi iam sekvis la kurson de sinjoro Ernst Bergmann. Li diris, ke la
viroj posedas kreemon de pensoj kaj la virinoj kapablon de socia aktivemo, tial oni devas lasi la
virinojn fari, kion la viroj faras en la socio, por ke la viroj restu en la hejmo por aplombe pensi,
inventi novajn sciencojn kaj produkti novajn artojn. Miaopinie lia aserto estas tre prava. La
virinoj ne bezonas studi politikon, dum la nunaj politikistoj devas lerni de la virinoj, se ili volas
sukcesi. Sur la politika scenejo ĉiuj roloj estas inversigitaj.”

Fraŭlino Su diris: “Tio estas la stranga aserto intence farita de tiu sinjoro. Vi vere ŝatas tiajn
aĵojn.”

Li kontraŭdiris: “Fraŭlino Tang, via kuzino vere ne konas mian bonintencon. Mi parolas pri
partoprenado de la virinoj en politiko, sed ŝi mokridis, ke mi eligis strangan aserton. Juĝu, kiu
pravas. Laŭ malnova diro oni devas “meti la hejmon en bonan ordon antaŭ ol povi regi kaj pacigi
la landon”. Kiom da viroj, mi volas demandi, povas bone zorgi pri la hejmaj aferoj? Ili dependas
de virinoj en mastrumado de la hejmo, dum ili fanfaronas, ke ili, estiel viroj, volas regi kaj pacigi
la landon. Se ili ne povas zorgi pri tiuj hejmaj bagateloj, tio estas ĝuste kiel por konstrui domon
unue oni fiksas tegmenton en la aero. Se ĉiuj aferoj de la ŝtato kaj la socio estus transdonitaj sub
la zorgon de la virinoj, oni povus havigi al si multe da avantaĝoj, almenaŭ reduktado de militoj.
Eble diplomatio fariĝus pli kompleksa kaj sekretaj traktatoj pli multaj, sed pro sia fizika limigo la
virinoj emus eviti militadon. Ĉar la virinoj estas malpli kompetentaj pri mekaniko ol la viroj, ili
eble uzus simplajn armilojn kaj aplikus tiajn interbatadajn manierojn, kiaj har-eltirado, skrapado
al haŭto kaj pinĉado al karno. Tiel estiĝus negrandaj damaĝoj. Kaj nuntempe la modernaj virinoj
jam ne volas naski pli da beboj. En tiu tempo ili multe okupiĝus pri ŝtataj aferoj kaj ne havus
tempon por doni naskojn. Kun malpliiĝo de populacio milito eble tute ne okazus.”

Sentante, ke tiuj vortoj, kiujn Fang diris, celis allogi ŝian atenton al li, fraŭlino Tang, kun
subrido en la koro, diris: “Mi ne scias, ĉu sinjoro Fang humiligas politikon aŭ virinojn. Almenaŭ
tiuj ne estas orelplaĉaj vortoj.”

Fraŭlino Su diris: “Bonge! Vi ĉirkaŭiris longan tempon por flati ŝin, sed ŝi ne aprecas vin, eĉ
ne komprenas vin! Mi konsilas, ke vi pli bone fermu vian buŝon.”

Fraŭlino Tang diris: “Ne estas tiel, ke mi ne aprecas kion li diris. Mi estas tre dankema, ke
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sinjoro Fang volontas montri sian elokventecon al mi. Se mi studus matematikon, mi pensus, ke
sinjoro Fang certe elbuŝigus alian aserton, ke la virinoj estas denaskaj matematikaj animaloj.”

Fraŭlino Su diris: “Eble se vi ŝatus matematikon, li ne plu abomenus matematikon de nun.
Ĉiaokaze, kion ajn li diras, ĉu veran ĉu malveran, li tute pravigas sin per elokventa vortfluo.
Antaŭe mi ne sciis, ke li havas tiel lertan langon, sed tion mi jam konas ĉifoje, kiam ni kunvojaĝis
revene al nia lando. Kiam mi kaj li lernis en la sama universitato, li tuj ruĝiĝis, vidinte nin de
malproksime. Ju pli ni proksimiĝis, des pli ruĝa lia vizaĝo fariĝis, tiel ruĝa, ke ni sentis varmon
kaj malkomfortecon, vidante lin. Ni nomis lin “termometro” malantaŭ lia dorso, ĉar la ruĝa
nuanco de lia vizaĝo indikis la distancon de ni studentinoj . Kia amuzaĵo! Mi neniel imagas, ke,
post kiam li iris al fremdlando, li eĉ fariĝis tiel senskrupula kaj senhontema. Eble li miksis sin
inter tiajn amikinojn kia fraŭlino Bao, kaj ellernis esti tia.”

Fang haste diris: “Ne babilaĉu! Kial mencii tion? Vi studentinoj ja kondutas nedece! Je ies
ĉeesto vi ŝajnigas vin serioza, sed tuj kiam li turnis sian dorosn, vi superŝutas sur lin multe da
sarkasmaj vortoj. Kiel malmorale!”

Kiam fraŭlino Su vidis lin brulanta de maltrankvileco, ŝia malĝojo pro lia elmontriĝemo
antaŭ la vizaĝo de fraŭlino Tang jam malaperis. Kun rideto, ŝi diris: “Vidu, kiel vi maltrankviliĝas!
Vi mem ja diras mielajn vortoj antaŭ la vizaĝo de aliaj, kaj akre klaĉas malantaŭ ilia dorso.”

Tiumomente envenis impona altekreskulo ĉirkaŭ 30-jara. Fraŭlino Tang salutis lin per
“sinjoro Zhao”.

Fraŭlino Su diris: “Bone, vi alvenas. Mi prezentu vin: Fang Hongjian, Zhao Xinmei.”
Zhao premis la manon de Fang, kaj poste orgojle pririgardis lin de la kapo ĝis la piedoj,

kvazaŭ tiu estus paĝo de grandlitera legaĵo de infanvartejo, finlegebla je nura ekvido. Kaj li
demandis al fraŭlino Su: “Ĉu li veturis revene al la lando per la sama ŝipo kun vi?”

Fang surpriziĝis. Kiel tiu Zhao konas min? Subite ekpensante, ke eble tiu legis la novaĵon en
Ŝanhaja ĵurnalo, li tuj fariĝis malkomforte sinĝena. Komence Zhao sin tenis dignoplena, kaj kiam
li aŭdis, ke Fang revene kunvojaĝis per la sama ŝipo kun fraŭlino Su, li ne plu prenis lin en siajn
okulojn, kvazaŭ Fang fariĝus diluita aero. Se fraŭlino Su ne penus trovi vortojn por alparoli Fang,
tiu vere sentus, ke li transformiĝus io neekzistanta, kvazaŭ fantomo je kokeriko ĉe aŭroro, aŭ la
principo de Taoismo18, “kiun oni rigardas, sed ne vidas, kaj kiun oni palpas, sed ne tuŝas”.
Fraŭlino Su diris al Fang, ke la familio Zhao kaj ŝia familio estas malnovaj amikoj, kaj Zhao
Xinmei estas studento reveninta el Usono, kaj ke Zhao oficis antaŭe kiel sekciestro en la oficejo
de fremdlandaj aferoj kaj ne translokiĝis landinternen kun la instituto pro malsano, kaj nun li
servas kiel editoro pri politikaj aferoj en Ĉin-Usona Novaĵagentejo. Sed ŝi ne prezentis la fonon
de Fang al Zhao, kiel se tiu jam konis ĉion pri ĝi, kion ŝi nenecese menciis al li.

Kuŝante en sofo, Zhao Xinmei, kun pipo en la buŝo, rigardis supren al la lampo pendanta de la
plafono kaj demandis: “Kie vi oficas, sinjoro Fang?”

Iritita de la demando, Fang volis ignori lin, sed tio neeblis. Ĉar la Banko de Origo ne sonis
impone, li malklare respondis: “Mi servas en malgranda banko portempe.”

Spektante la fumringojn blovitajn el sia buŝo, Zhao diris: “Granda talento por malgranda
okupo. Bedaŭrinde! Bedaŭrinde! Kion vi studis eksterlande, sinjoro Fang?”

Fang malbonhumore respondis: “Preskaŭ nenion.”
Fraŭlino Su diris: “Hongjian, vi studis filozofion, ĉu ne?”

18 Skolo de filozofio kaj religio en Ĉinio, kies fondo estas atribuita al du filozofoj Ĝuangzi (369-286 a. K) kaj
Laŭzi (571-471 a. K.).



Sieĝata Fortikaĵo

40

Kun seka rideto en la gorĝo, Zhao diris: “En la okuloj de ni okupiĝantaj pri praktika laboro,
studi filozofion kaj studi nenion ne diferencas.”

“Do tuj konsultu okulkuraciston por kontroli viajn okulojn. La okuloj, kiuj povas rigardi la
aferon tiamaniere, certe havas malsanon,” Fang kontraŭdiris. Por kovri la signon de buŝa batalo, li
intence haha-is.

Zhao, kiu fieris pri sia spritaj vortoj, dummomente ne elpensis konvenan respondon kaj forte
enspiradis el la pipo. Fraŭlino Su retenis sian rideton iom maltrankvile. Nur fraŭlino Tang diste
kaj flegme ridetis, spektante la batalon kvazaŭ starante sur la nuboj. Abrupte Fang ekkomprenis,
ke la krudeco de Zhao al li kaŭziĝis pro lia ĵaluzo kaj Zhao prenis lin por sia rivalo de amo.
Fraŭlino Su subite vokis lin per “Hongjian” anstataŭ “sinjoro Fang” por intence montri sian
intimecon kun li antaŭ la vizaĝo de Zhao. Ŝajnis, ke ĉi-momento estas la fierinda tempo por ĉiuj
virinoj, kiuj povas spekti la luktadon inter du viroj por akiri sin. Kial mi devas ĝeni min por esti
lia malamiko por nenio? Lasu Zhao ami fraŭlinon Su! Tamen fraŭlino Su ne sciis, ke Fang havas
tiajn kalkulojn. Ŝi ŝatis, ke la du viroj batalas per artifikoj por akiri ŝin, sed samtempe ŝi timis, ke
la batalo irus tre furioze, tre baldaŭ finiĝus la batalo kun venkinto super venkito, kaj nur unu el la
du restus, ekscitiĝo ĉe ŝi tute malaperus. Kaj ŝi ankoraŭ pli timis, ke la venkito estus Fang
Hongjian kontraŭ ŝia volo. Ŝi volis eksciti lian kuraĝon pere de Zhao Xinmei, sed eble Fang
“konservus sian forton kaj farus strategian retreton”, kiel la ĵurnaloj priskribis la militajn aferojn
dum ĉi tiuj lastaj tagoj.

La patro de Zhao Xinmei kaj tiu de Su Wenwan estis kolegoj, kaj kune luis domon en Pekino
dum la komencaj jaroj de la Respubliko. Zhao kaj Su ludis kune de sia infaneco. Kiam maljuna
sinjorino Zhao gravediĝis je li, oni opiniis, ke ŝi certe naskos ĝemelojn. Je la aĝo de kvar aŭ kvin
jaroj li estis tiel alta kiel knaboj sep-aŭ-ok-jaraj, tiel ke ĉiufoje kiam li veturis per tramo kun
servisto, tiu ĉiam disputis kun konduktoro pri la regulo de “senpage por knaboj sub kvin jaroj”.
Kvankam lia korpo estis kolosa, lia kapo tamen similis grandan rafanon kun malplena interno. En
elementa lernejo, li estis la objektivo de priŝercado de kunlernantoj, ĉar kun tiel kolosa celtabulo
neniu pafo lin maltrafis. Kiam li, fraŭlino Su, ŝiaj frato kaj fratino ludis “policistojn kaj rabistojn”,
pro tio, ke fraŭlino Su kaj ŝia pliaĝa fratino ne povis kuri sufiĉe rapide, se ili lotis la rolon de
“rabisto”, ili insiste postulis la rolon de “policisto”. Dume la pliaĝa frato de fraŭlino Su ludis la
rolon de “rabisto”, li rifuzis esti arestita. Nur Zhao estis la bona “rabisto”, kiu volontis akcepti
ilian batadon. Kiam ili ludis “ruĝan ĉapeleton”, Zhao ĉiam ludis la rolon de lupo. Kiam li
“formanĝis” fraŭlinon Su kaj ŝian fratinon, li, brakumante ilin, nur grimacis kun larĝigitaj okuloj
kaj malfermita buŝo. Sed kiam venis la vico por “ĉasisto” mortigi la lupon kaj distranĉi ĝian
stomakon, la frato de fraŭlino Su subpremis lin en koton kaj volis fosi en lia stomako, foje li vere
distondis lian pantalonon per tondilo.

Kvankam Zhao havis bonan temperamenton, li tamen ne kovis malicajn pensojn. Lia patro
kredis je fiziognomiko. Je la aĝo de dek tri aŭ dek kvar jaroj li estis kondukita por konsulti faman
fiziognomikistinon, kiu laŭdis lin pro liaj “fajro-stela kvadrateco, tero-forma dikeco, ligno-voĉa
alteco, bovaj okuloj, leona nazo, ŝakpeco-formaj oreloj kaj kvadrata buŝo”19. Kaj ŝi diris, ke lia
fizionomio ĝuste konformas al tiu de altranguloj de la sudo laŭ la libro Kanab-vesta Fiziognomiko
kaj ke li akiros grandan famon kaj altan rangon multe super sia patro en estonteco. De tiam li
pretendis esti politikisto.

19 Laŭ fiziognomiko de Ĉinio, la sorto de homoj povas esti taksata laŭ iliaj trajtoj de vizaĝo, korpa konstruo,
tembro de voĉo k.a. Tiuj vortoj estas la terminoj de fiziognomiko por priskribi ies sorton.
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De infaneco li kaŝe ŝatis fraŭlinon Su. Unu jaron kiam fraŭlino Su estis en danĝera malsano, li
aŭdis sian patron diri: “Wenwan certe resaniĝos. Ŝi estas destinita esti edzino de altrangulo kaj
havos en sia sorto dudek kvin jarojn por fortunon de ‘helpi la edzon’.” Li asertis, ke la edzo, kiu
fraŭlino Su helpos, estos li mem, ĉar la fiziognomikistino prognozis, ke li fariĝos altrangulo.
Kiam fraŭlino Su revenis el fremda lando, li volus renovigi la amikecon de infaneco inter ili kaj
peti ŝian manon je konvena okazo. Tuj kiam ŝi atingis la hejmon, ŝi ĉiam menciis la nomon de
Fang Hongjian, se nur ŝi malfermis la buŝon. En la kvina tago post la reveno ŝi subite ĉesis
mencii lian nomon, ĉar ŝi jam trovis la Ŝanhajan ĵurnalon kaj ŝiaj akraj okuloj kaptis la novaĵon,
kiun la aliaj preterlasis. La longatempa interkonatiĝo inter ŝi kaj Xinmei ne fariĝis amligo,
kvankam ĝi daŭradis tagon post tago, ĝuste kiel en vintro oni ne povis adicii hodiaŭan
temperaturon al la hieraŭa por akiri varman morgaŭon. Zhao lerte faris paroladojn per la
fremdlanda lingvo. Lia sonora kaj flua angla lingvo kun usona akĉento sonis, kiel la tondro sur la
ĉielo, kaj lubrikite kaj vaksite, glitis alten en la aeron. Tamen parolanto staris sur la podio kaj
rigardis malsupren, dum ampetanto staris sur genuoj malalte kaj peteme rigardis supren. Ĉar
fraŭlino Su ne estis lia aŭskultanto, li nenie povis disvolvi sian kapablon.

Kvankam Zhao kovis ĵaluzon kontraŭ Fang, tamen ne ekzistis inter ili la malamo de vivo kaj
morto. Liaj orgojleco kaj krudeco estis kopio de la kondutado de Mussolini kaj Hitlero, kiam ili
akceptis la diplomatiajn reprezentantojn de malgrandaj landoj dum intertraktado. Li volus
subpremi kaj timigi Fang Hongjian per la tiraneco de la diktatoroj. Sed kiam Fang ĵetis al li
replikon, li ne reagis sammaniere kiel la itala reganto laŭte kriis frapante la tablon aŭ kiel la
germana ŝtatestro levis la pugnon por montri sian aŭtoritatecon. Feliĉe li konis la sekretojn de
diplomatoj kaj utiligis la cigaredon en la buŝo kiel fumekranon por kovri sian momentan
nepovecon de reago. Por pacigi ilin fraŭlino Su tuj demandis pri la nuna situacio de militado,
Zhao tuj komenci reciti el la memoro ĉefartikolon de la ĵurnalo, kiun li ĵus pretigis. Li ankoraŭ ne
prenis Fang en siajn okulojn kaj samtempe sin gardis kontraŭ tiu. Lia teniĝo ĝuste kiel tiu, kiu
reagis kontraŭ bakterioj, kiam li konsolis pacienton kun infekta malsano. Fang havis neniun
intereson por plue aŭskulti kaj volis alparoli fraŭlinon Tang, sed tiu aŭskultis kun ĝuo. Fang pretis
stariĝi, kiam fraŭlino Tang estis dironta adiaŭon, kaj petis ŝian adreson dum ili kune eliris.
Finparolinte pri la situacio, Xinmei ĵetis ekrigardon al la brakhorloĝo kaj diris: “Jam estas
preskaŭ la kvina. Mi unue iros al la oficejo de ĵurnalo por momento kaj poste mi prenos vin al la
restoracio ‘Omeichun’ por vespermanĝo. Se vi volas manĝaĵojn de Siĉŭano, ĝi estas la plej bona
restoracio en Siĉŭano, tieaj kelneroj ĉiuj konas min. Fraŭlino Tang, nepre aliĝu al ni per via
favoro. Sinjoro Fang, se vi havas intereson, venu al nia gaja renkontiĝo. Vi estas multe bonvena.”

Fraŭlino Su ne respondis. Fraŭlino Tang kaj Fang Hongjian ambaŭ diris, ke estas malfrue kaj
ili devas hejmeniri, kaj ke ili dankas lin pro lia invito al vespermanĝo.

Fraŭlino Su diris: “Hongjian, restu por momento. Mi havas kelkajn vortojn por diri al vi.
Xinmei, mi akompanos mian patrinon por amika renkontiĝo ĉi-vespere. Ni manĝos en restoracio
alian tagon, ĉu bone? Mi invitas vin ĉi tien al tetrinkado je la kvara kaj duono morgaŭ
posttagmeze kaj babilos kun gesinjoroj Shen, kiuj ĵus revenis el fremdlando.”

Vidinte, ke fraŭlino Su restigis Fang Hongjian, Zhao Xinmei kolere eliris. Stariĝinte, Fang
volus premi lian manon kaj vole nevole residiĝis. “Kiel strange tiu sinjoro Zhao kondutis! Ŝajnas,
ke mi lin iel ofendis kaj li malamas min tiel forte, ke li esprimis tion en siaj vizaĝesprimo kaj
paroloj.”

“Ĉu vi ne ankaŭ lin malamas?” ruze diris fraŭlino Tang kun rideto.
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Ruĝiĝinte, fraŭlino Su skoldis ŝin: “Vi estas vere abomeninda!”
Aŭdinte tion, Fang ne kuraĝis nei sian malamon al Zhao kaj nur diris: “Fraŭlino Su, mi

dankas vin pro morgaŭa tekunsido. Mi ne emas veni.”
Antaŭ ol fraŭlino Su malfermis sian buŝon, fraŭlino Tang diris: “Neeble! Ni spektantoj de

teatraĵo povas ne veni, sed kiel vi protagonisto ne venos?”
Fraŭlino Su diris: “Xiaofu, se vi babilaĉos plue, mi vin ignoros de nun. Vi ambaŭ devas veni

morgaŭ!”
Fraŭlino Tang forveturis per la aŭto de la familio Su. Sidante kontraŭ fraŭlino Su, Fang penis

dilui kaj fluigi la sufokan atmosferon de intimeco: “Via kuzino havas akran langon, kaj ankaŭ ŝi
estas tre inteligenta.”

“Kvankam ŝi estas juna, ŝi havas grandan kapablon kaj manipulas grupon da koramikoj en sia
mano!” La nekaŝebla malespero sur lia vizaĝo vekis ĉe Su strion da ĵaluzo en la koro. “Ne
konsideru ŝin naiva. Fakte ŝi havas multe da artifikoj! Mi ĉiam opinias, ke la knabinoj, kiuj
komencas sian studadon en universitato kaj implikiĝas en amafero, ne havos brilan estontecon.
Pensu, ĉu ili havas tempon por studi, se ili miksiĝas kun knaboj kaj senbride orgias. Ĉu vi
ankoraŭ rememoras tiajn Huang Bi kaj Jiang Mengti, kiuj studis en nia klaso? Oni eĉ ne scias,
kien ili malaperis nun!”

Fang tuj diris, ke li ankoraŭ memoras. “Tiam ankaŭ vi estis tre populara, sed vi sin tenis tiel
nobla, ke ni nur kuraĝis admiri vin de malproksime. Mi neniam sonĝis, ke ni ambaŭ estas tiel
familiaraj hodiaŭ.”

Fraŭlino Su eksenti komforton en la koro. Babilinte pri la malnovaj okazaĵoj en la lernejo, li
trovis, ke ŝi ne havas ion gravan por diri al li, kaj diris: “Mi jam devas foriri. Hodiaŭ vespere vi
kaj via patrino iros por socia renkontiĝo.”

“Ne ekzistas amika renkontiĝo,” ŝi diris, “Tio estas preteksto, ĉar Xinmei estis tre malĝentila
al vi. Mi ne volas fari lin pli aroganta.”

Li konfuzite diris: “Vi traktas min tre bone.”
Ekrigardinte lin, ŝi mallevis la kapon kaj diris: “Kelkfoje mi vere ne devus trakti vin tiel

bone.” Tiam en la aero tordiĝis la amplenaj vortoj, kiuj li devus diri, kaj svarmis al lia buŝo por
premi lin eldiri. Li ne volis eldiri nek resti silenta. Vidante ŝian manon metitan sur la rando de
sofo, li etendis la manon kaj frapetis ŝian mandorson.

Ŝi retiris la manon kaj tenere diris: “Vi foriru. Venu pli frue morgaŭ posttagemeze.”
Ŝi akompanis lin ĝis la pordo de la salono. Kiam li malsupreniris la ŝtuparon, ŝi vokis

“Hongjian”. Li returnis la kapon kaj demandis, ĉu ŝi havas ion por diri.
Ŝi ridete respondis: “Nenion. Mi rigardadas vin, sed kial vi iras rekte antaŭen sen returni vian

kapon? Ha, ha, mi vere fariĝis neracia virino. Mi volus, ke via dorso elkreskigu okulojn. Venu pli
frue morgaŭ.”

Elirinte el la domo de la familio Su, li sentis, ke li jam fariĝis parto de la printempo,
kunfandiĝis kun ĝi, kaj ne plu staris ekster la printempo, kiel antaŭ du horoj. Kiam li iris antaŭen,
lia korpo ŝajnis tiom malpeza, kvazaŭ la grundo flosus supren sub liaj piedoj. Nur du malgrandaj
aferoj ŝtopis lian koron nedigesteblaj por li. Unue, tiam li ne devus tuŝi la manon de fraŭlino Su,
sed afekti ne kompreni ŝian implicitan intencon. Pro sia molkoreco li ofte flate plaĉigas sin al
virinoj, sed ne volas ofendi ilin. Poste li devos esti decidema en vortoj kaj konduto por ne turni la
ŝajnigon en veron. Due, fraŭlino Tang havas multe da koramikoj, eble sian fianĉon. Pro kolero li
kruele batis per sia irbastono apudvojajn arbojn. Estas pli bone, ke li ne kovas korinklinon al ŝi.
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Kiel humiligita li estus, se li estus forĵetita de nematura knabino!
Nekonsoleble li saltis sur tramon kaj vidis paron da geknaboj kverantaj en najbara sidloko.

Sur la genuoj de la knabo amasiĝis lernolibroj kaj la libroj de la knabino estis orname pakitaj per
papero presita kun fotoj de filmaj steluloj. Ŝi aspektis dekses-aŭ-deksep-jare, kun vizaĝo dense
ŝminkita kvazaŭ masko knedita el ruĵo kaj pudro. Li pensis, ke Ŝanhajo vere meritas la nomon de
civilizita kaj antaŭiĝanta loko, kie eĉ knabinoj de mezlernejo farbas kaj pentras sian vizaĝon por
allogi virojn. Tion oni malofte vidas eĉ fremdlande. Sed ŝia vizaĝo videble donas falsan impreson,
ĉar neniu kredas, ke la tavolo de ŝminkaĵo sur ŝia vizaĝo estas ŝia vera fizionomio. Subita ideo
venis al li, ke fraŭlino Tang ne tre zorgas pri ŝminkado. La knabino, kiu ne ŝparas penojn por
ŝminki sin, aŭ havas sian amaton kaj trovas novan intereson kaj novan valoron en sia korpo, aŭ
bezonas amaton kaj pendas brilan kaj blindigan ŝildon, por ke viroj ne ŝin preterlasu. Fraŭlino
Tang ne intencas ŝminki sin, kio videble pruvas, ke ŝi ne havas viron en la koro. Li pensis, ke lia
konkludo pri fraŭlino Tang staras sur la profunda psikologia bazo kaj sekvas rigoran logikan
rezonadon, tiel ke li ne povis sidi trankvile pro ĝojo.

Antaŭ ol la tramo haltis stabile ĉe haltejo, li saltis malsupren kaj preskaŭ falis teren. Dank’ al
tio, ke li apogis sin per irbastono kaj puŝis kontraŭ fosto per sia maldekstra mano, li evitis
stumbladon al la tero. Li malvarme ŝvitis pro konsterniĝo kaj peco da haŭto elskrapiĝis el lia
manplato. Kaj krome la kondukisto de la tramo ĵetis kelkajn riproĉojn al li. Atinginte la hejmon, li
ŝmiris sian manplaton per merbromino. Li pensis en si, ke Tang Xiaofu kaŭzis tion kaj li zorgeme
reguligos la kontojn kun ŝi. Rideto ŝaŭmece naĝis al lia vizaĝo el la koro, kaj li forgesis la
doloron. Li tute ne imagis, ke la haŭtskrapado estas la puno imputita sur la mano, kiu ĵus premis
la manon de fraŭlino Su.

La sekvantan tagon, kiam li atingis la hejmon de la familio Su, fraŭlino Tang jam alvenis.
Antaŭ ol li sidiĝis, Zhao Xinmei ankaŭ alvenis. Tiu salutis ilin kaj diris: “Sinjoro Fang, vi foriris
malfrue hieraŭ kaj alvenis frue hodiaŭ. Certe tio estas la bona kutimo, kiun vi formis en banka
oficado. Via diligenteco estas laŭdinda. Mi vin admiras!”

“Dankon! Vi tro flatas min!” Fang volus diri, ke Xinmei foriris frue hieraŭ kaj malfrue alvenis
hodiaŭ kaj tio estas ĝuste la teniĝo de mandarenoj en jameno20. Sed je alia ideo li retenis tiujn
vortojn kaj montris bonkoran rideton al Xinmei. Tiu neniel imagis, ke li ne renkontis reziston, kaj
eksentis panikon, kiel se li ĵetus pugnon, sed maltrafus. Fraŭlino Tang ne povis kaŝi miron sur la
vizaĝo. Ankaŭ fraŭlino Su trovis tion stranga, sed ŝi tuj komprenis, ke tio estas la grandanimeco
de la venkinto, kaj Hongjian sciis, ke ŝi amas lin mem, tial li ne bezonas buŝe batali kontraŭ li.
Ankaŭ gesinjoroj Shen alvenis. Dum reciproka prezentado kaj salutado, Zhao Xinmei sidiĝis en
sofon plej proksiman al fraŭlino Su. Gesinjoroj Shen sidis kune sur kanapo, fraŭlino Tang sidis
sur brodita kuseno inter fraŭlino Su kaj sinjoro Shen, kaj Hongjian sidigis sin apud sinjorino Shen.
Apenaŭ Hongjian sidiĝis, li ekhavis grandan bedaŭron, ĉar el la korpo de sinjorino Shen emanis
odoro, kiu estis komparata kun kapra odoro priskribita en antikva ĉina lingvo aŭ per antikva
romana leksikono. La varma odoro miksita kun parfumo de pudro kaj aromo de floroj igis Fang
vomema, kaj li estis tro ĝentila por fumi cigaredon por dispeli la malbonodoron. Li pensis en si,
ke ŝi estas la virino ĵus reveninta de Francio, kunportante la “simfonion de fetoro” de granda
legombazaro en Parizo. Li neniam renkontis ŝin en Parizo, sed hodiaŭ li ne povis eviti ŝin, kio
indikis, ke Parizo estas granda, dum la mondo malgranda.

Sinjorino Shen aspektis turpe kaj estis peze ŝminkita. Du nigraj saketoj sub ŝiaj okuloj estis

20 Oficejo de antikva registaro aŭ juĝejo.
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similaj al rondaj ladboteloj ŝajne entenantaj sentimentalajn larmojn. La densa lipruĝo sur ŝiaj lipoj
estis enigita de salivo en la buŝon kaj kolorigis ŝiajn malhele flavajn kaj malglatajn dentvicojn per
ruĝa streko, ŝajne sangogutanta spuro de murda kazo en detektiva romano. Kiam ŝi parolis, ŝi ofte
eligis tiajn francajn interjekciojn, kiaj “Tiens!” kaj “O, la, la!”, kaj tordis sian korpon per koketaj
kaj allogaj pozoj. Ĉiu moviĝo de ŝia korpo kaŭzis alian ondon da malbonodoro. Fang tre volus
averti al ŝi, ke ŝi parolu nur per buŝo kaj sin gardu ne tordrompi la korpon en du pecojn. Sinjoro
Shen havis dikan kaj pendantan malsupran lipon. Je ekvido al li oni povis konkludi, ke li estas
homo, kiu parolas multe kaj rapide, kvazaŭ farante lakson de la buŝo. Li estis diranta, kiel li
propagandis al francoj pri la militaj aferoj kaj kiom da simpatio li gajnis por Ĉinio. “Post retiriĝo
de la ĉina registaro el Nankino, ili ĉiuj asertis, ke Ĉinio ruiniĝos. Mi diris al ili: ‘Dum la milito en
Eŭropo, ĉu via registaro ne formoviĝis el Parizo? Sed vi estis la finfinaj venkintoj.’ Ili diris
nenion al tio, ve, nenion.”

Registaroj povas movi la ĉefurbon, dum mi ne povas ŝanĝis mian sidlokon, Fang pensis.
Kvazaŭ specialisto donus sian kontrolan opinion, Zhao Xinmei diris: “Bonega respondo! Kial

vi ne verkis artikolon pri tio?”
“Weilei (sinjorino Shen) citis mian parolon en la rubriko de fremdlanda korespondado en

Ŝanhaja ĵurnalo. Ĉu vi ne legis ĝin, sinjoro Zhao?” sinjoro Shen demandis kun iom da
desapontiĝo.

Sinjorino Shen torde turnis sian korpon kaj svingis la manon, kokete dirante: “Kial mencii
tiaĵon de la mia? Neniu rimarkis ĝin!”

Xinmei tuj diris: “Jes, mi vidis ĝin! Mi legis ĝin kun admiro. Mi rememoras, ke la artikolo
entenas la parolon pri translokiĝo de ĉefurbo.”

Hongjian diris: “Mi ne vidis ĝin. Kio estas ĝia titolo?”
Xinmei diris: “Vi filozofoj studas supertempajn problemojn, tial vi ne legas ĵurnalojn. La

titolo — ho, ĝi estas sur mia langopinto. Kial mi ne rememoras ĝin?” Fakte li tute ne legis la
artikolon, sed li ne volis maltrafi la ŝancon por humiligi Fang.

Fraŭlino Su diris: “Vi ne povas lin riproĉi. Tiam li eble rifuĝis al la kampro. Li ne povis trovi
ĵurnalojn, Hongjian, ĉu? La titolo estas facile memorebla: ‘Kelkaj leteroj al fratinoj en la patrujo’.
Supre estas grandlitera titolo, kiu ŝajne legiĝas “Verda insulo de Eŭropo en la ruĝa sango de
Azio”. Ĉu mi ne mismemoras, sinjorino Shen?”

Ekfrapinte sian femuron, Xinmei diris: “Jes, jes, jes! ‘Kelkaj leteroj al fratinoj en la patrujo’,
‘Verda insulo en Eŭropo en la ruĝa sango de Azio’, la titolo estas tre bela! Vi havas tre bonan
memoron, Wenwan!”

Sinjorino Shen diris: “Vi eĉ povas memori tian mizeran artikolon. Nemirinde, ke ĉiuj, kiuj
konas vin, diras, ke vi estas genio.”

Fraŭlino Su diris: “Oni ne bezonas peni memori ion bonan. Ĝi nature lasas profundan
impreson.”

Fraŭlino Tang diris al Hongjian: “Sinjorino Shen verkis tiun artikolon por ni virinoj. Ĉar vi
estas unu el ‘fratoj en la patrujo’ kaj vi ne ĝin rimarkis, vi estas pardonebla.”

Sinjorino Shen ne estis juna kaj ŝi skribis la artikolon ne al “la nevinoj kaj nepinoj en la
patrujo”, tial fraŭlino Tang ĝin legis kaj fariĝis la fratino de la skribintino.

Xinmei, por ripari sian forgesemon, flatis sinjorinon Shen, dirante, ke la Ĉin-Usona
Novaĵagentejo publikigos porvirinan revuon kaj petos ŝian helpon. Pro tio gesinjoroj Shen fariĝis
pli familiaraj kun li.
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Servistino kuntiris la kurtenon por apartigi la salonon kaj manĝejon. Fraŭlino Su invitis ĉiujn
ĉeestantojn al kukoj en la manĝejo. Ĉe tio Hongjian sentis liberiĝon, kvazaŭ absolvita malliberulo.
Post finmanĝado li revenis en salonon kaj sidiĝis tuj apud fraŭlino Tang. Sinjorino Shen kaj
Xinmei absorbiĝis en intensa konversacio. Pro malvarmumo Xinmei havi ŝtopitan nazon kaj ne
zorgis pri proksimiĝo al sinjorino Shen. Kaj sinjoro Shen bombardis fraŭlinon Su per diversaj
demandoj, celante, ke “onklo Su” trovos por li postenon en Hongkongo. Sentante, ke li havas pli
bonan ŝancon hodiaŭ kiel diras la parolturno “post finiĝo de amareco venas dolĉeco”, Fang
mallaŭte demandis al fraŭlino Tang: “Vi ĵus manĝis nenion. Ŝajnas, ke vi ne sentas vin bona. Ĉu
vi fartas pli bone nun?”

Ŝi respondis: “Mi manĝis multe. Kaj mi neniel sentas min nebona!”
“Mi ne estas gastiganto. Ne estu ceremonia al mi. Mi vidis per miaj propraj okuloj, ke vi nur

prenis nur unu buŝplenon da supo, kaj poste vi nur ludas kun kulero sen manĝi.”
“Kial vi rigardis al mi dum manĝado? Ĉu vi estas ĝentila gapadi al iu? Mi ne volis, ke oni

rigardas al mi dum manĝado, tial mi ne manĝis. Vi ĝenis min — ha, ha, sinjoro Fang, ne prenu
tion serioze. Fakte mi ne sciis, ke vi rigardas al aliaj dum manĝado. Mi demandas al vi, kial vi,
sidante apud sinjorino Shen, turnis flanken vian kapon kaj tenis la buŝon firme fermita, kvazaŭ en
sufero.”

“Do, la sama afero okazis al vi!” Fang Hongjian kaj fraŭlino Tang intime ridis kaj jam fariĝis
amikoj en sufero.

Fraŭlino Tang diris: “Sinjoro Fang, mi iom desapontiĝas pro mia alveno ĉi tien...”
“Desapontiĝas! Kion vi esperas? Ĉu tia odoro ne estas tiel forta?”
“Mi ne parolis pri tio. Mi opiniis, ke vi kaj sinjoro Zhao certe estigos spektaklon, sed kiu

atendas, ke nenio okazis.”
“Tre bedaŭrinde, ke mi ne prezentis bonan dramon al vi. Sinjoro Zhao miskomprenas mian

rilaton kun via kuzino. Eble vi havas la saman miskomprenon. Pro tio mi lasis lin ĵeti la ganton
hodiaŭ kaj mi ne kontraŭbatalis. Mi volas sciigi al li, ke mi havas nenion kontraŭ li.”

“Ĉu vi diris la veron? Ĉu la miskompreno estos forigita, se nur mia kuzino esprimas ioman
indikon?”

“Eble via kuzino havas siajn proprajn ideojn. Sendi generalon por plenumi mision estas
malpli efike ol instigi lin al la defianta misio. Se ne estas potenca malamiko antaŭ li, sinjoro Zhao
ne volas montri siajn kapablojn. Malfeliĉe tiaj maljunaj kaj malfortaj soldatoj kia mi ne povas
elteni la atakon, kaj ne volas batali...”

“Kial vi ne volas esti volontulo?”
“Ne, mi simple estas soldato devige konskriptita,” dirante, Fang pentis, ke tiu diro ŝajnas tro

frivola, kaj li ne certis, ke fraŭlino Tang ne komunikos ĝin al fraŭlino Su.”
“Tamen, la venkito plejofte rikoltas pli da simpatio de aliaj...” Konsiderante, ke tio, kion ŝi

diris, kaŭzos miskomprenon, fraŭlino Tang ruĝiĝis. “Mi volas diri, ke eble mia kuzino helpas la
malfortan naciecon.”

Hongjian perdis unu korbaton pro ĝojo: “Mi ne zorgas pri tio. Fraŭlino Tang, mi volas inviti
vin kaj vian kuzinon al vespermanĝo en restoracio ‘Emeichun’. Ĉu vi volas honori min per via
ĉeesto?” Antaŭ ol ŝi hezitis pri respondo, li daŭrigis: “Mi scias, ke mi estas aŭdaca kaj trudema
por inviti vin. Via kuzino diris, ke vi havas multe da amikoj. Kvankam mi estas malinda je
amikiĝo kun vi, mi tre volontas esti inkludita al la vicaro de viaj amikoj.”

“Mi ne havas multe da amikoj. Mia kuzino babilaĉis. Kion alian ŝi diris al vi?”
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“Ŝi ne diris multon. Ŝi nur diris, ke vi estas societema kaj konas multajn homojn.”
“Estas tre strange! Mi nur estas senscia knabino el kamparo.”
“Ne estu ceremonia. Mi petas, ke vi venu morgaŭ. Mi volas regali min mem, sed mi ne havas

bonan pretekston por konvinki min. Do mi prenas vin ambaŭ kiel pretekston por ĝuigi min.
Bonvole akceptu mian inviton por kontentigi min.”

Fraŭlino Tang ridete diris: “Sinjoro Fang, estas io kaŝita en viaj vortoj. Nu, mi certe venos. Je
kioma horo morgaŭ vespere?”

Dirinte al ŝi la difinitan horon, Hongjian sentis komforton tra la korpo.
Aŭdiĝis klara parolado de sinjorino Shen: “Ĉifoje kiam mi partoprenis en la monda virina

konferenco, mi observis ĝeneralan tendencon, tio estas, la virinoj de la mondo ĉiuj inklinas al la
flanko de viroj...” Ĉe tio li estis surprizita kaj amuzita, pensante, ke tio estas konstante tia de la
antikva tempo kaj sinjorino Shen ne devus ekkompreni tion nur post partopreno en la virina
konferenco. “Antaŭe la okupojn nur por viroj, kiaj parlamentanoj, advokatoj, ĵurnalistoj kaj
pilotoj, ankaŭ virinoj povas entrepreni, kaj plie ili faras same bone kiel viroj. En la konferenco
jugoslovia sociologistino faris prelegon kaj diris, ke krom parto de virinoj, kiuj volontas esti
bonvirtaj edzinoj kaj amemaj patrinoj, aliaj profesiaj virinoj povas esti nomataj ‘la tria sekso’.
Emancipiĝo de virinoj estas lastatempa fenomeno kaj jam akiris tiom rimarkindajn atingojn. Mi
vetas, ke la difenrenco inter vira kaj ina seksoj fariĝos historia termino en nemalproksima
estonteco.”

Zhao diris: “Vi pravas, sinjorino Shen. Nunaj virinoj estas vere kapablaj! Wenwan, mi prenu
fraŭlinon Xu Baoqiong kiel ekzemplon. Ĉu vi konas ŝin, sinjorino Shen? Ŝi helpas al sia patro
mastrumi la laktejon kaj persone plenumi ĉiujn taskojn, bagatelajn kaj grandajn. Ŝi aspektas feble
kaj malforte. Oni ja ne povas imagi, kiel ŝi kapablas!”

Hongjian diris ion al fraŭlino Tang, kaj tiu ne retenis voĉan ridon.
Samtempe fraŭlino Su diris: “Baoqiong estas pli sagaca ol ŝia patro kaj ŝi simple estas

manaĝero malantaŭ kulisoj...” Malkontenta pri la intimeco de Hongjian al fraŭlino Tang, ŝi
demandis: “Pro kio vi tiel ĝojas, Xiaofu?”

Skuante la kapon, fraŭlino Tang nur ridis.
Fraŭlino Su diris: “Eldiru viajn ŝercojn al ni ĉiuj, Hongjian.”
Ankaŭ Hongjian diris nenion, skuante la kapon. Fraŭlino Su tre malĝojis, ĉar ilia senvorteco

vidigis, ke ili evidente tenas sekreton nur inter si.
Zhao Xinmei montris sian plej malestiman mienon kaj diris: “Eble granda filozofo Fang

pritraktas optimismon de homviva filozofio, tial fraŭlino Tang aŭskultas kun granda ĝojo. Ĉu mi
pravas, fraŭlino Tang?”

Ne doninte al li atenton, Fang diris al fraŭlino Su: “Sinjoro Zhao diris, ke li ne povas juĝi el la
eksteraĵo de fraŭlino Xu, ke ŝi mastrumas la laktejon. Mi diras, ke eble laŭ la aserto de sinjoro
Zhao ŝi devus elkreskigi du kornojn sur la kapo, tiel ke oni povus juĝi je la unua ekvido, kio ŝi
estas. Alie la eksteraĵo neniel indikas tion.”

Zhao Xinmei diris: “Via ŝerco ne entenas sencon. Kun kornoj sur la kapo, ŝi jam fariĝus bovo.
Kiel ŝi povus esti la prizorganto de la laktejo!” Finparolinte, li eksplodis per ridego, rigardante
ĉirkaŭen. Li pensis, ke li jam ĵetis Fang en embarason hodiaŭ, kaj li decidis iri antaŭen sen ajna
retiriĝo kaj ne stariĝi ĝis Fang foriros. Li do sidiĝis pli profunden en la sofon. Fang Hongjian jam
atingis sian celon kaj ne volis resti plu. Estis pli facile por li diri adiaŭ al fraŭlino Su dum multaj
gastoj ankoraŭ restis tie. Ĉar Hongjian ne esprimis intimecon al ŝi hodiaŭ, fraŭlino Su speciale lin
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eskortis en la koridoron. Psike ŝi ŝajnis preta eliri en malvarma tago, kaj ŝi varmigis siajn manojn
antaŭ la forno antaŭ ol eliri.

Hongjian diris: “Fraŭlino Su, mi ne havis ŝancon babili kun vi hodiaŭ. Ĉu vi estos libera
morgaŭ vespere? Mi volas regali vin per vespermanĝo, ĝuste en la restoracio ‘Emeichun’. Mi ne
ŝatas la inviton de Zhao Xinmei. Bedaŭrinde mi ne estas regula kliento kiel li, kaj eble mi ne estas
tiel sperta mendi pladojn kiel li.”

Sciante el liaj vortoj, ke li ankoraŭ kovas koleron kontraŭ Zhao Xinmei, ŝi sentis trankvilecon
en la koro. Ŝi ridete diris: “Bone! Ĉu nur ni ambaŭ?” Post tio, ŝi tuj eksentis sin embarasita pri la
demando, kiun ŝi ne devus elmeti.

Li heziteme respondis: “Ne. Ankaŭ via kuzino ĉeestos.”
“Ho, ankaŭ ŝi. Ĉu vi jam invitis ŝin?”
“Jes, mi invitis ŝin. Ŝi promesis ĉeesti... por akompani vin.”
“Bone. Adiaŭ.”
Ŝia teniĝo ĉe disiĝo malvarme ŝrumpigis lian ĝojon. Li pensis, ke estas malfacile kontentigi la

ambaŭ virinojn, kaj li volas trakti la aferon glate kaj takte, tiel ke la amo de fraŭlino Su al li venos
al senmalsana morto. Li eligis suspiron por fraŭlino Su. Kvankam li ne amas ŝin, li fariĝis
molkora pro ŝi. Tio ne estas justa! Ŝi estas tro intrigema! Ŝi ne devus esti facile vundebla kaj ŝi
devas elteni la doloron sen plendo. Kial la amo povas malpliigi la rezistpovon de la animo,
malfortigi kaj obeigi la homon? Se Dio vere amas la homaron, Li neniel povas posedi la forton
regi super la homaro, li pensis. Se Zhao Xinmei sciiĝus pri lia penso, li certe insultus lin per “la
filozofo ĵonglas per artifikoj”.

Tiun nokton lia dormo ŝajnis kvazaŭ nudeloj el senglueca rizo, neviskozaj kaj malfacile
etendeblaj. Lia ĝojo elsaltis el lia sonĝo kaj vekis lin kvar- aŭ kvinfoje. Je ĉiufoja vekiĝo la
vizaĝo de Tang Xiaofu ŝajne aperus antaŭ liaj okuloj kaj ŝia voĉo sonus ĉe liaj oreloj. Li varmigis
en la koro ĉiujn ŝiajn vortojn kaj agmanierojn dum la tago kaj nebulece endormiĝis. Post
momento li surprizite vekiĝis. Konsiderante, ke lia ĝojo reduktiĝis en dormo, li eltenis la
dormemon kaj denove mense skanis la dumtagan okazintaĵon. Kaj fine kiam li vekiĝis kaj leviĝis,
li trovis, ke estas malserene kaj nebule. Li pensis, ke li ne bone elektis la tagon por la
vespermanĝo, kaj dezirus preme sekigi la akvon de la pluvnubojn per inksorbilo.

Hodiaŭ estis lundo, la plej laborplena tago de la semajno en banko. Post la sesa posttagmeze li
povis fini sian oficlaboron kaj ne havis tempon pos ŝanĝi veston kaj iri al la vespermanĝo, tial li
jam dece vestis sin antaŭ ol eliri al la oficejo matene. Li imagis sin kiel fraŭlino Tang kaj okule
ekzamenus lin en tualetspegulo. Malpli ol unu jaron, kiam li revenis de fremdlando, multaj
sulketoj aldoniĝis al lia frunto, kaj pro hieraŭa malbona dormo, liaj mieno kaj okuloj aspektis
malvigle kaj malhele. Dum ĉi tiuj tagoj, kiam li havigis al si novan amatinon, li jam konis la
mankojn de sia eksteraĵo detale, kvazaŭ malriĉulo kun nur unu kompleto da deca vesto, kiu konis
ĉiun makulon kaj flikaĵon sur ĝi. En alies okuloj lia vizaĝkoloro estis same kiel kutime, sed li
mem konsideris, ke li aspektas aparte malbele hodiaŭ. Pro tio, ke la koloro de kravato igis lian
mienon verdece flaveta, li ŝanĝis la kravaton trifoje antaŭ ol malsupreniri por matenmanĝo.
Tiumomente sinjoro Zhou ankoraŭ ne ellitiĝis ĉiutage, kaj nur Fang, sinjorino Zhou kaj
Xiaocheng triope prenis matenmanĝon. Tuj antaŭ ilia finmanĝado tintis la telefono instalita
ekstere de lia dormoĉambro. Kiam li restis hejme, li neniel ĝuis momentan kvieton pro ĝenado de
telefonvokoj. Iritite, li ofte konsideris, ke la vivo de lia fianĉino estis forprenita de la “animo-raba
sonorilo” de telefono. Tiam servistino malsuprenvenis kaj diris: “Sinjoro Fang, telefonvoko al vi,
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virino nomata Su.” Ŝi, sinjorino Zhou kaj Xiaocheng okule komunikis informojn movplene kiel la
lageto ondetis en printempa zefiro. Fang ne atendis, ke fraŭlino Su telefonas al li. Pri tio sinjoro
Zhou certe pridemandos lin. Li duobligis siajn paŝojn supren laŭ la ŝtuparo por respondi la
telefonvokon. Li aŭdis Xiaocheng krii: “Mi divenas, ke ŝi ja estas Su Wenwan.”

Antaŭ kelkaj tagoj Xiaocheng, en la kurso de la nacia historio, malĝuste prononcis “karan
Paŭlon” anstataŭ “Aisin Gioro”, la familia nomo de la regnestroj de Qing-dinastio, kaj pro tio la
instruisto forte riproĉis lin. Hodiaŭ li restis hejme kaj forestis al la lernejo por mildigi sian
koleron. Tamen li batis en la kapon eĉ la nomon de fraŭlino Su je nura ekvido al la nomo en la
ĵurnalo.

Levinte la aŭdilon, Hongjian sentis, ke la tuta familio Zhou aŭskultas al li kun retenita spiro,
kaj mallaŭte diris: “Ĉu fraŭlino Su? Hongjian parolas.”

“Hongjian, mi pensas, ke vi ankoraŭ ne eliris, tial mi donas telefonvokon al vi. Hodiaŭ mi ne
sentas min bona kaj mi ne povos iri al la restoracio ‘Emeichun’. Grandan bedaŭron! Ne riproĉu
min.”

“Ĉu fraŭlino Tang iros aŭ ne?” Kiam li diris tion li tuj sentis penton.
Ŝi decideme diris: “Mi ne scias.” Kaj poste kun malproksima tono ŝi diris: “Ŝi nature iros.”
“Kio okazis al vi? Ĉu io grava?” Li sciis, ke li demandis pri tio jam malfrue.
“Nenio. Mi sentas min laca, ke mi ne emas eliri.” Ŝia intenco estis evidenta.
“Do mi liberiĝis de zorgoj. Bone ripozu. Morgaŭ mi certe iros vidi vin. Kion vi ŝatas manĝi?”
“Dankon al vi. Mi bezonas nenion...” Post paŭzeto, ŝi diris: “Do ĝis morgaŭ.”
Kiam fraŭlino Su demetis la aŭdilon, Hongjian ekpensis, ke li devus nuligi pro etiketo la

hodiaŭan vespermanĝon kaj aranĝi alian inviton. Ĉu mi telefonos al fraŭlino Tang, ke ŝi transdiru
al fraŭlino Su la alian daton de la vespermanĝo? Tamen li vere ne volis ŝanĝi la daton.

Dum li pensis, Xiaocheng salte kuretis supren, kriante akutvoĉe: “Kara Miss Su (fraŭlino Su),
ĉu ŝi suferas de ammalsano? ‘Kion vi ŝatas manĝi?’ ‘Mi ŝatas dabingojn21, frititajn pastotordaĵojn,
spicitajn fabojn, sekigitajn sojkazeajn bendojn, stinke salitajn fiŝojn’...”

Fang eligis riproĉan ekkrion kaj interrompis la menuon de li prezentitan, tiel ke li terurite
petis pardonon. Fang donis al li malpezan pugnobaton kaj lasis lin malsupreniri por daŭrigi sian
matenmanĝon. Sinjorino Zhou, kiel antaŭvidite, atendis lin kaj detale pridemandis lin. Ŝi aldonis:
“Ne forgesu, ke vi faros min via adopta patrino.”

Fang tuj diris: “Mi atendas, ke vi akceptos adoptan filinon. Akceptu pli, tiel ke mi povos
elekti inter ili. Tiu fraŭlino Su nur estas mia malnova kunlernantino kaj ni ne havas specialan
rilaton. Trankviliĝu.”

La ĉielo iom post iom sereniĝis, dum Fang, pro matena telefona interparolo, fariĝis multe
malĝoja, sentante, ke li ne indas tian bonan tagon, kvazaŭ tendo estus kolapsonta sur lin. Sendube
fraŭlino Su faris ĝenaĵon. Pli bone, ke ŝi ne venos, kaj nur li kaj fraŭlino Tang kunestos. Sed se ne
ĉeestos la tria persono, ĉu fraŭlino Tang laŭvole alvenos? Hieraŭ li ne petis de fraŭlino Tang ŝiajn
adreson kaj telefonnumeron, kaj li ne povis scii, ĉu ŝi informiĝis pri tio, ke fraŭlino Su ne alvenos
hodiaŭ vespere. Fraŭlino Su certe informos ŝin pri tio. Se ŝi petos fraŭlinon Su diri al mi, ke ŝi
ankaŭ ne alvenos, estos terure malbone!

En la banko li asistis direktoron Wang pri leterskribado. Kun menso plena je siaj propraj
aferoj, li faris kelkajn misojn en siaj leteraj malnetoj. Post korektado de tiuj misoj, Wang ridete
diris: “Frato Hongjian, kiel malnova oficisto, mi havas akrajn okulojn!”

21 Bakita, platforma farunaĵo, tre ŝatata en Ĉinio.
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Post la sesa li ankoraŭ ne ricevis ajnan vorton de fraŭlino Tang kaj maltrankviliĝis. Kaj li ne
kuraĝis telefone demandi al fraŭlino Su pri tio. Ĉirkaŭ je la sepa li sola malbonhumore paŝis al la
restoracio ‘Emeichun’ kaj mendis separeon. Li pretigis sin atendi ŝin por unu kaj duona horoj, kaj
se ŝi ankoraŭ ne alvenos tiam, li vole nevole manĝos sola. Kvankam li pacience atendis, li jam
perdis la esperon. Li bruligis cigaredon kaj estingis ĝin. Pro malvarmeto li ne povis larĝe
malfermi la fenestrojn, kaj aliflanke li timis, ke fraŭlino Tang ne ŝatos la tabakan odoron en la
ĉambro. Malferminte la libron, kiun li kunportis al la banko por legi en neokupita tempo, li konis
ĉiujn vortojn en ĝi, sed ne povis eltiri sencojn inter linioj. Kiam li aŭdis la voĉon de kelnero
salutantan klientojn, lia koro tuj kuris al lia gorĝo. La difinita tempo por vespermanĝo estis tridek
minutoj post la sepa kaj laŭ lia brakhorloĝo estis nur kvardek minutoj post la sepa. Li certis, ke ŝi
ne alvenos tiom frue. Subite la pordkurteno leviĝis. Kelnero staris flanke kaj jen eniris fraŭlino
Tang. En lia koro bolis dankemo anstataŭ ĝojo. Salutinte ŝin, li diris: “Tre bedaŭrinde, ke fraŭlino
Su ne povas alveni hodiaŭ.”

“Mi scias. Ankaŭ mi preskaŭ ne povis alveni. Mi serĉis vin per telefono, sed ĝi ne
konektiĝis.”

“Mi dankas al telefonkompanio kaj deziras al ĝi prosperon kaj tian okupitecon, ke tiuj
telefonvoko por ŝanĝi la planon je la last momento ne konektiĝas. Ĉu vi telefonis al la banko?”

“Ne, al via rezidejo. Tiel okazis, ke frumatene mia kuzino telefone diris, ke ŝi ne povos iri por
vespermanĝo kaj jam diris tion al vi. Mi diris, ke ankaŭ mi ne iros. Ŝi volis, ke mi persone diru al
vi, kaj donis al mi vian telefonnumeron. Kiam mi turnis la diskon, mi demandis: ‘Ĉu estas
rezidejo Fang?’Ĉe la alia fino de la telefono sonis virina voĉo kun akĉento de via hejmloko — ve,
mi ne povas imiti ŝin tiel paroli — kaj ŝi diris: ‘Ni estas rezidejo Zhou kaj nur homo nomata Fang
loĝas ĉi tie. Ĉu vi estas fraŭlino Su kaj vi serĉas Fang Hongjian? Li jam eliris. Kiam li revenos,
mi volos, ke li telefonu al vi. Fraŭlino Su, faru viziton al nia rezidejo, kiam vi estos libera.
Hongjian ofte diras, ke vi estas tiel bela kiel talenta...’ Ŝi parolis unuspire senĉese kaj mi ne povis
intermeti. Mi pensis, ke tiuj flataj vortoj venas en malĝustajn orelojn, kaj mi senceremonie
demetis la aŭdilon. Kiu estas tiu?”

“Ŝi estas mia parenco sinjorino Zhou, la edzino de la ĝenerala direktoro de nia banko. Tuj
antaŭ ol mi eliris, via kuzino telefonis al mi. Do sinjorino Zhou pensis, ke denove ŝi donis alian
telefonvokon.”

“Aĥ! Jen mi havas! Ŝi certe misriproĉas, ke mia kuzino estas malĝentila. Malpli ol kvin
minutojn post kiam mi demetis la aŭdilon, mia kuzino donis alian telefonvokon kaj demandis, ĉu
mi jam alparolis vin. Mi respondis, ke vi ne estas hejme. Ŝi diris al mi la telefonnumeron de via
banko. Mi pensis, ke tiam vi estas survoje, kaj mi telefonos al vi post kelka tempo. Neatendite ŝi
donis la trian telefonvokon post dek kvin minutoj. Mi iom koleriĝis. Ŝi sciis, ke mi ankoraŭ ne
telefone interparolis kun vi, kaj ŝi urĝis al mi telefoni al vi antaŭ ol vi rezervos la tablon. Mi
respondis, ke se vi rezervos la tablon, ni iru manĝi. Kio gravas? Ŝi diris, ke tio ne estas deca, kaj
petis al mi iri al ŝia hejmo por vespermanĝo. Mi diris al ŝi, ke ankaŭ mi sentas min nebona kaj mi
volas iri nenien. Poste mi pensis, ke mia kuzino estas tre ridinda! Mi decidis akcepti vian inviton,
tial mi ne telefonis al ŝi.”

Hongjian diris: “Fraŭlino Tang, vi vere savis min el sufero kaj donis grandan honoron al mi
hodiaŭ. Kiel gastiganto, mi ne povas sufiĉe danki vin, kaj poste mi faros plurajn invitojn al vi. Se
venas neniu el la gastoj, kiujn la gastiganto invitas, tio pruvas, ke la gastiganto estas kondamnita
al morto en sia socia vivo. Hodiaŭ mi preskaŭ spertis tian embarason!”
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Fang mendis tiom da pladoj kiom sufiĉis por kvin aŭ ses manĝantoj. Fraŭlino Tang demandis,
ĉu estas aliaj gastoj kaj ĉu ili ambaŭ povus formanĝi tiom multe. Li respondis, ke la pladoj ne
estas multaj. Ŝi diris: “Hieraŭ vi vidis, ke mi ne manĝis kukojn. Hodiaŭ vi volas provi min per
manĝado, ĉu ne?”

Li klare sciis, ke ŝi ne estas tia afektema virino, kiu tiel malgrandigas sian buŝon kiel la
aperturo de flakono de kolirio.

Li respondis: “Estas la unua fojo por mi manĝi en ĉi tiu restoracio. Mi ne estas certa, kiuj
pladoj plaĉas al niaj palatoj. Mi mendis pli da pladoj, tiel ke ni havas pli da elektoj. Se ĉi tiu plado
ne estas bongusta, ni havas aliajn por manĝi, por ke vi ne suferu de malsato.”

“Tio ne estas manĝado, sed ŝajnas gustumado de cent herboj far la antikva kuracisto por
kolekti drogoherbojn. Ĉu tio estas troa malŝparado? Eble ĉiuj viroj ŝatas esti malŝparema antaŭ la
vizaĝo de fremdaj virinoj.”

“Eble, sed ne antaŭ la vizaĝo de ĈIUJ fremdaj virinoj.”
“Nur antaŭ la vizaĝo de malsaĝaj virinoj, ĉu ne?”
“Mi ne komprenas tiujn vortojn.”
“Se virinoj ne estas malsaĝaj, ili absolute ne ekhavas bonan impreson pri la viroj, kiuj

malŝpareme paradas sian riĉecon... Sed trankviliĝu. Ĉiuj virinoj estas tiom malsaĝaj, ĝuste kiom
viroj esperas, nek pli nek malpli.”

Fang ne sciis, ĉu tiuj vortoj venas el ŝia sincera naiveco aŭ el ŝia societema spertoriĉeco, kiun
ŝia kuzino nomas. Kiam la pladoj surtabliĝis, manĝante, li postulis ŝian adreson kaj petis ŝin
skribi sur la blanka paĝo de la libro de li kunportita, ĉar li neniam emis kunporti notlibron.
Rigardinte ŝin noti sian telefonnumeron, li diris: “Mi neniel telefonos al vi. Mi plej malamas
telefonadon inter amikoj. Mi preferas skribi leterojn.”

Ŝi diris: “Jes, mi havas la saman senton. Amikoj devas ŝati renkontiĝi vizaĝon al vizaĝo.
Telefona interparolo estas konsiderata kontakto, tamen oni ne renkontiĝas vidalvide, kaj la
telefona interparolo ne similas la leterojn, kiuj povas esti ripetade legataj kelkfoje. Telefonado
estas la vizito de mallaboremuloj kaj korespondado de avaruloj, kion oni vere ne volas el la veraj
amikoj. Krome, ĉu vi jam rimarkis, ke la voĉo per telefonado fariĝis nerekonebla kaj malagrabla.”

“Fraŭlino Tang, vi diris prave kaj konvinke. En la domo de la familio Zhou, kie mi loĝas,
estas instalita telefono tuj antaŭ la pordo de mia ĉambro, kiu sonadas brue kaj kapturnige ĉiutage.
Plejofte sonas telefono en la plej nekonvena tempo, kiel ekzemple, en noktomezo aŭ frumateno.
Kia tedaĵo! Feliĉe ‘tele-vidilo’ ne estas populare uzata, alie estus malplej bone, ke vi eble estus
kaŝrigardata dum vi estas en bankuvo aŭ en lito. Ju pli ĝeneraliĝas la edukado, des malpli da
homoj skribas leterojn. Krom se ne estas grava afero en komercado, oni timas skribi leterojn kaj
preferas telefoni. Mi pensas, ke leterskribado facile malkaŝas la mankojn de skribinto. Multaj el
tiuj, kiuj, kun alta rango, kapablas paroli en deca maniero, ofte ne povas lerte manipuli sian
plumon. Sed telefonado povas eviti la vizitojn de homoj kun abomeninda vizaĝo kaj kaŝi ilian
nekoheran skribadon. La telefono povas esti konsiderata kiel meritoplena inventaĵo.”

Ĝoje babilante, Fang petadis al fraŭlino Tang preni pli da manĝaĵoj, dum li mem manĝis
malmulte. Kiam ili finmanĝis deserton, estis nur la naŭa horo. Ŝi volis foriri kaj li ne kuraĝis
reteni ŝin. Post pagado por la vespermanĝo, li ordonis al kelnero telefoni al aŭtkompanio, ke ĝi
sendu taksion por veturigi ŝin hejmen. Li diris al ŝi, ke li jam promesis al fraŭlino Su fari viziton
al ŝi morgaŭ. Li demandis al ŝi, ĉu ŝi iros aŭ ne. Ŝi respondis, ke ŝi eble iros, sed ŝi ne kredas, ke
fraŭlino Su estas vere malsana.



Sieĝata Fortikaĵo

51

“Ĉu ni diros al ŝi pri nia hodiaŭa vespermanĝo?” li demandis.
“Kial ne? — Ne, ne. Mi ĵus koleriĝis kaj diris al ŝi, ke mi iros nenien. Nu, vi decidu laŭ via

bontrovo. Ĉiaokaze vi iros al ŝia loĝejo post oficohoroj de la banko morgaŭ, kaj mi iros pli
malfrue.”

“Mi volas viziti vin en via hejmo postmorgaŭ. Ĉu vi ne protestas?”
“Vi estas tre bonvena. Tamen mia loĝejo estas tre mallarĝa, ne kiel la okcident-stila domo

kun granda ĝardeno de mia kuzino. Se vi ne malŝatas ĝian simplecon, venu laŭplaĉe.”
Ĉu mi povus renkonti vian patron?” demandis Hongjian.
Ŝi ridete diris: “Kompreneble se vi havas leĝajn problemojn por konsulti lin. Kaj li ofte

restas en sia oficejo kaj hejmenvenis tre malfrue. Miaj gepatroj metas absolutan fidon sur min kaj
miajn fratinojn, kaj neniam intervenas nek kontrolas niajn amikojn.”

Dum ŝi parolis, venis taksio. Li helpis ŝin enaŭtiĝi. Veturante hejmen per rikiŝo, li pensis, ke
li rikoltis neatenditan perfektecon hodiaŭ, sed tiuj vortoj “niaj amikoj” de ŝi diritaj ĉe disiĝo vekis
en li ĵaluzon, tiel ke li viziis grandan grupon da amikoj ĉirkaŭ ŝi.

Kiam ŝi revenis hejmen, ŝiaj gepatroj ŝerce diris: “Jen nia societema stelulino revenas!”
Apenaŭ ŝi eniris sian ĉambron kaj ŝanĝis sian veston, kiam servistino alvenis kaj diris, ke fraŭlino
Su telefonas. Fraŭlino Tang malsupreniris por respondi la telefonvokon, sed dumvoje sur la
ŝtuparo, ŝi ŝanĝis la ideon kaj haltigis malsupreniradon. Ŝi ordonis al la servistino respondi al ŝi:
“La fraŭlino sentas sin nebona. Ŝi jam endormiĝis.” Fraŭlino Tang indigne pensis, ke ŝia kuzino
certe volas spioni, ĉu ŝi estas hejme. Ŝi vere tiranas! Fang Hongjian ne apartenas al ŝi, ĉu ŝi rajtas
regi lin tiamaniere? Ju pli la kuzino intervenas, des pli intime mi kontaktiĝas kun li. Mi absolute
ne enamiĝos al li. Amo estas sinua kaj granda sento, nepre ne frivola nek simpla. Se nur tiel oni
enamiĝas al iu, do la amo estas tro facila por ŝi kredi kaj konvinkiĝi.

La sekvantan posttagmezon Hongjian aĉetis florbukedon kaj fruktojn kaj iris al la hejmo de
fraŭlino Su. Ekvidinte ŝin, li laŭtvoĉe diris sen doni al ŝi ŝancon paroli: “Kio okazis al vi hieraŭ?
Vi malsaniĝis, kaj ankaŭ ŝi malsaniĝis, ĉu via malsano estas infekta? Aŭ ĉu vi timas, ke mi metis
venenon en la manĝaĵojn, kiujn mi invitis vin manĝi? Mi vere morte koleriĝis! Mi sola iris kaj vi
ambaŭ ne, mi neniel zorgis pri tio. Do, bone, mi finfine konis, kiel arogante vi ambaŭ fraŭlinoj
sintenas. Poste mi ne riskos vane inviti vin.”

Fraŭlino Su diris kun bedaŭro: “Mi vere malsaniĝis kaj resaniĝis posttagmeze. Mi ne kuraĝis
telefoni al vi, kaj mi timis, ke vi riproĉas min priŝerci vin, jen tio jen alio. Hieraŭ kiam mi
telefone informis Xiaofu, mi ne volis, ke ŝi ne iros. Ĉifoje mi estas kulpa. Sekvantfoje mi gastigos
vin per manĝo.”

Dirinte, ŝi telefonis al fraŭlino Tang, demandante, ĉu ŝi jam resaniĝis, kaj petante, ke ŝi tuj
venos, ĉar Hongjian estas ĉi tie. Post telefonado, ŝi tenis ambaŭmane la florojn donacitajn de
Fang kaj flaris. Ŝi ordonis al la servistino enŝovi ilin en la florvazon en la dormoĉambro. Ŝi turnis
la kapon al Fang kaj demandis: “Ĉu vi konis homon nomatan Cao Yuanlang, dum vi restis en
Britujo?” Li ekskuis la kapon. “—li studis literaturon en Kembriĝa Universitato. Li estas novtipa
poeto kaj revenis lastatempe el fremda lando. Lia familio kaj la mia tenas amikan rilaton por
generacioj. Li vizitis min hieraŭ kaj ankoraŭ alvenos hodiaŭ.”

Fang diris: “Oho! Nemirinde, ke vi ne honoris min per via ĉeesto hieraŭ. Tiam vi diskutis
kun li pri poemoj. Ni ja estas vulgaraĵoj kaj tute malindaj je konatiĝo kun vi! Tiu sinjoro Cao
venas de la prestiĝa Kembriĝa Universitato, dum ni estas nominalaj studentoj el nove establita
kolegio. Kiel ni havus kvalifikon konatiĝi kun li? Diru al mi. Ĉar via ‘Dek ok poetoj kun parola
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stilo’ ne mencias lin, ĉu vi pretas aldoni lin, kiam ĝi reeldoniĝos?”
Fraŭlino Su estis duone kolera kaj duone amuzita. Ŝi svingis la montran fingron de sia

maldekstra mano kaj montris ĝin al li, dirante: “Vi vere emas montriĝi ĵaluza, kaj ĵaluza pri
nenio.” Ŝiaj vizaĝesprimo kaj implicita senco timigis lin, tiel ke li fariĝis senvorta. Li nur pentis,
ke li ŝajnigis sin indigna tre versimile.

Post momento venis fraŭlino Tang. Fraŭlino Su diris: “Kiel vi pozas fiere! Hieraŭ vespere mi
telefonis por saluti vin, sed ĝis hodiaŭ vi ne resendis al mi telefonvokon. Kaj nun vi venas nur laŭ
mia peto. Sinjoro Fang demandis pri vi.”

Fraŭlino Tang diris: “Ĉu ni rajtas pozi iel? Ni estas obeemaj al la ordonoj de aliaj. Ĉu tio
estas stranga, eĉ se vi petas min veni kaj mi venas? Se mi estis invitita, sed ne iris, vi povas nomi
min granda pozanto.”

Timante, ke ŝi eldiros la aferon pri hieraŭa trifoja telefonado, fraŭlino Su tuj metis sian brakon
ĉirkaŭ ŝian talion kaj pacige diris: “Vidu al vi knabineto. Mi nur ŝercis kaj vi prenis tion serioze.”
Senŝeliginte la oranĝon kunportitan de Fang, ŝi dividis ĝin kun ŝi.

La pordisto enkondukis homon kun pufe ronda vizaĝo kaj diris: “Jen sinjoro Cao.”
Fang surpriziĝis, kiom grande jam elkreskis la infano de sinjorino Sun, kiu kunvojaĝis en la

sama ŝipo kun li lastjare, kaj li preskaŭ vokis lin per “Frato Sun”. Kiel similajn vizaĝojn ili ambaŭ
havas! Ŝajne ne kovenas por poeto havi grasan kapon kaj grandajn orelojn, kvazaŭ kun tiaj trajtoj
li ne povus produkti bonajn poemojn. Subite li ekpensis pri Jia Dao22, poeto de Tang-dinastio
fama pro simpleco kaj malvasteco de liaj poemoj, kiu ankaŭ havis rondan vizaĝon kaj dike
malaltan staturon. Oni ne devus juĝi Cao laŭ lia aspekto. Post prezentado kaj salutado Cao
elprenis el sia teko ekzempleron de modela kaligrafiaĵo inter palisandro-lamenaj kovriloj kaj
solene prezentis ĝin al fraŭlino Su, dirante: “Mi speciale kunportas ĝin por peti vian opinion.”

Tiam Fang sciiĝis, ke ĝi ne estas kopio de modela kaligrafiaĵo, sed notlibro de ĉina papero
delikate kaj lukse algluita per silko far Arta Studio Rongbaozhai. Fraŭlino Su prenis ĝin kaj
foliumis, dirante: “Sinjoro Cao, mi tenu ĝin por zorgema legado. Mi redonos ĝin al vi en venonta
semajno, ĉu bone? — Hongjian, vi ankoraŭ ne legis la verkon de sinjoro Cao, ĉu?”

Hongjian ĝuste pensis, kiaj poemoj estas kopiitaj en tiel delikata notkajero. Respektoplene li
ambaŭmane transprenis ĝin. Malferminte la kajeron, li vidis ĉinajn ideogramojn en standarda tipo
rekte kaj nete skribitaj per peniko. La titolo de la unua dek-kvar-versa poemo estis “Miksopoto
kaj eksteredzeca kunvivado” kaj sub ĝi skribiĝis malgranda numero “1”. Post zorgema esplorado
pri la poemo, li trovis, ke sur la dua paĝo troviĝas notoj de la aŭtoro kaj “1”, “2”, “3”, “4” ktp.
indikas la vicon de notoj. Noto “1” estis “Mélange adultére”23. La poemo legiĝis jene:

Steloj de lastanokt’ ĉi-nokte skue ŝvebas en la venton de morgaŭa nokto (2)
Pufa, blanka ventro de gravedulinoj tremetante tuŝas la ĉielon (3)
Kiam rifuĝanta la vidvino pajla ekhavigis al si novan edzon? (4)
Jug! Jug! (5)24 En kotfoso — E Fango é il mond! (6)25 — kantas najtingalo (7)...

Fang saltis al la lasta versparo:
Somernokte post la pluv’, verŝite kaj lavite, tero grasas, kaj renovas
La plej eta herbo partoprenas en kriad’ senvoĉa “Wir sind”26 (30)

22 Jia Dao (779-843), fama poeto de Tang-dinastio.
23 Mikspoto
24 Onomatopeo de pepado de najtingalo
25 La mondo estas kota fosaĵo
26 Ni ekzistas!
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Ĉe la fino de la poemo troviĝas detalaj indikoj pri la cititaj frazoj kaj vortoj, ekzemple, el la
poemoj de Li Yishan27, T.S. Eliot, Tristan Corbiere, Leopardi kaj Franz Werfel. Fang nur donis
sian atenton al “ventro de gravedulino” aludanta plenlunon, “rifuĝanta virino” aludantan Chang E,
belulinon en antikva Ĉinio, kaj “najtingalo en kotfoso” aludantan ranon. Li ne havis humoron por
plu legi kaj metis la kajeron sur la tetableton. Li diris: “Estas ja neniu vorto sen deveno. Tiuj
preskaŭ egalas al la ‘erudiciulaj poemoj’, kiujn la tradiciaj poetoj nomis. Ĉu tiu stilo estas
novklasika?”

Kapjesinte, Cao elparolis la anglalingvan vorton de “novklasika”. Fraŭlino Su demandis kiu
poemo ĝi estas, kaj tralegis la poemon “Miksopoto kaj eksteredzeca kunvivado”. Finleginte, ŝi
konkludis: “La titolo estas sufiĉe mirinda. La plej bona vortgrupo estas ‘kriad’ senvoĉa’, kiu vere
komplete komunikas la fermentantan eksplodon de la somero. Tout y fourmille de vie28, kion
sinjoro Cao eĉ povas plene kompreni.”

Aŭdinte tion, la poeto tiel ĝojis, ke sur lia ronda kaj grasa vizaĝo brilis butereca koloro. Fang
tuj naskis dubon, ke fraŭlino Su estas granda malsaĝulino aŭ mensogulino.

Ankaŭ fraŭlino Tang tralegis la poemon kaj diris: “Sinjoro Cao, vi estas tre kruela al ni
malkleraj legantoj. Mi ne konas eĉ unu fremdlingvan vorton en la poemo.”

Cao diris: “La stilon de tiu ĉi poemo povas des pli bone apreci tiuj, kiuj ne konas fremdlingvajn
vortojn. La titolo estas miksopoto, t.e. miksaĵo de diversaj aĵoj. Se nur vi vidas la versojn jen de
tiu poeto jen de alia poeto, kaj fremdlingvajn vortojn miksitajn kun la ĉinaj, vi nature ekhavas la
impreson de interimplikita komplekseco. Fraŭlino Tang, vi jam havas tian impreson, ĉu ne?”

Fraŭlino Tang vole nevole balancis sian kapon.
Sur la vizaĝo de Cao aperis cirkloj kaj cirkloj da ridspuro, kvazaŭ la ondetanta akvosurfaco

enĵetita per ŝtonpeco. Li daŭrigis: “Do vi jam kaptis la kremon de la poemo, kaj nenecesas por vi
ĉasi ĝian sencon. Se poemo havas sencon, tio estas ĝia malfeliĉo.”

Fraŭlino Su diris: “Pardonon. Vi sidu momenton, kaj mi prenos aĵon por montri al vi.”
Kiam ŝi sin turnis kaj foriris, Hongjian diris: “Sinjoro Cao, kiam la libro ‘Dek ok poetoj kun

parola stilo’ de fraŭlino Su reeldoniĝos, vi certe aldoniĝos en ĝin kiel la dek-naŭa.”
Cao diris: “Absolute ne. Mi multe diferencas de tiuj poetoj, kaj ni ne akordiĝas unu kun la

alia. Hieraŭ fraŭlino Su diris al mi, ke ŝi verkis tiun libron por akiri doktorecon, kaj fakte ŝi ne
alte taksas la poemojn de tiuj poetoj.”

“Ĉu vere?”
“Ĉu vi legis tiun libron, sinjoro Fang?”
“Jes, sed mi forgesis.” Fraŭlino Su donacis ekzempleron de la libro al Hongjian, kaj li nur

malzorgeme foliumis ĝin por scii, kiuj estas tiuj dek ok poetoj.
“En la antaŭparolo ŝi citis la parabolon de Jules Tellier pri la homo, kiu suferas de harfalado.

Kiam li iras tondigi siajn harojn, barbiro diras al li, ke ne necesas por li tondi la harojn, ĉar post
kelkaj tagoj liaj haroj tute forfalos. Pro la sama kaŭzo plejparto de modernaj literaturaĵoj malindas
kritikojn. Tiu parabolo estas pli aŭ malpli sprita.”

Hongjian nur diris kontraŭvole: “Mi ne priatentis tion.” Li pensis, ke feliĉe li ne edzinigos
fraŭlinon Su, alie li devus zorgeme legi ŝian libron tiamaniere. Bedaŭrinde Zhao Xinmei ne havas
tiel altan nivelon de la franca lingvo por legi librojn, alie li certe akiras la ŝaton de fraŭlino Su kiel
Cao Yuanlang.

27 Li Yishan, alia nomo de Li Shanyin (813-858), fama poeto de Tang-dinastio.
28 Ĉio plenas je viveco.
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Fraŭlino Tang diris: “La poetoj en la libro de mia kuzino estas kiel dek ok falintaj haroj, kaj
sinjoro Cao fariĝos la sola haro, kiun avarulo ne volas fordoni.”

Dum ĉiuj ĉeestantoj ridis, fraŭlino Su alportis sandallignan skatoleton por enteni ventumilon.
Ŝi faris okulsignon al fraŭlino Tang, kaj tiu ridete balancis la kapon. Fraŭlino Su eltiris la kovrilon
de la skatoleto kaj elprenis gravuritan faldeblan ventumilon kun ripoj el agaloĉa ligno por virina
uzo. Ŝi pasigis ĝin al Cao kaj diris: “Estas poemo sur ĝi. Bonvole legu.”

Yuanlang malfaldis la ventumilon kaj laŭtvoĉe legis la surskribitan poemon kun la tono
simila al tiu de bonzo almozdonadanta kaj ankaŭ al tiu de aktoro recitanta sian parolon en teatraĵo.
Hongjian kaptis neniun vorton, ĉar la loka dialekto estis uzita kiam oni zumis poemon aŭ deliris
en mortlito. Post legado Yuanlang ankoraŭfoje laŭmemore ĝin recitis, movante siajn lipojn supren
kaj malsupren kiel ronronanta kato, kaj laŭdis: “Bone, bone! Simpla kaj sincera, kun gusto de
balado.”

Kun sinĝena kaj hontema mieno fraŭlino Su diris: “Sinjoro Cao vere havas spertulajn
okulojn. Por honeste paroli, ĉu ĝi estas pli aŭ malpli bona?”

Samtempe preninte la ventumilon, Fang tuj sentis naŭzon je ekvido de la poemo. Sur la
orpolvo-makulita kovro de la ventumilo oblikve kaj malrekte surskribiĝis poemo en purpura inko
per fontoplumo:

Ĉu mi enkarcerigis vin,
Aŭ vi perforte ekposedis min?
Vi entrudiĝis jen en koron mian,
La pordon fermis kaj ŝlosilon turnis.
Forĵetis la ŝlosilon por malfermi l’ pordon
Jen mi, probable vi mem.
De nun la pord’ neniam malfermiĝus,
Por ĉiam enfermiĝis vi en koro mia.

Ĉe la fino de la poemo skribiĝis malgrandaj vortoj: “Aŭtune de la dudek sesa jaro de la
Respubliko (1937), malnova verko kopiita por fraŭlino Wenwan. Wang Erkai.” La kopiinto Wang
Erkai estis fama juna politikisto, oficialulo kun meznivela rango en Ĉongĉingo. La du fraŭlinoj
esperplene rigardis al Fang Hongjian. Demetinte la ventumilon, li diris kun lipgrimaco: “La
skribinto meritas frapbatojn sur la manplatoj! Mi neniam vidis la faldeblan ventumilin
surskribitan per fontoplumo. Pli bone, ke li skribis fremdlingvajn vortojn per fontoplumo sur ĝi!”

Fraŭlino Su tuj diris: “Ne zorgu pri la kaligrafio. Kio estas via opinio pri la poemo?”
Hongjian diris: “Ĉu iuj kia Wang Erkai, kiuj ĉasas promociiĝon de la rango, povus produkti

bonajn poemojn? Mi ne turnas min al li por ofico nek havas rajton por fari komplimentojn al
poemaĉoj.” Li ne rimarkis, ke fraŭlino Tang kuntiras brovojn kaj skuas la kapon kontraŭ li.

“Vi estas vere abomeninda.” Fraŭlino Su kolere diris. “Vi plenas je antaŭjuĝoj kaj tute ne
indas la rajton doni komentojn al poemoj.” Kaj ŝi reprenis la ventumilon.

Hongjian diris: “Bone, bone. Mi ĝin legu trankvile kaj juste.” Kvankam fraŭlino Su diris:
“Mi ne volas vin legi”, ŝi tamen lasis lin preni ĝin. Subite montrante la poemon, li klamis:
“Tondro kaj fulmo! La poemo estas plagiataĵo!”

“Ĉesu babilaĉi! Kiel ĝi povus esti plagiataĵo?” diris fraŭlino Su kun livida mieno. Ankaŭ
fraŭlino Tang gapis kun larĝigitaj okuloj.

“Almenaŭ li prunteprenis ĝin, el fremda lando. Sinjoro Cao diris, ke ĝi havas guston de
antikva balado, vere trafa komento. Ĉu vi ankoraŭ memoras, fraŭlino Su? En la kurso pri la



Sieĝata Fortikaĵo

55

historio de Eŭropa literaturo la instruisto parolis pri tiu ĉi poemo. Ĝi estas germana balado de
dekkvina aŭ deksesa jarcento. Antaŭ ol iri al Germanio, mi sekvis lecionojn de la germana lingvo
kaj mi ĝin legis en la elementa kursolibro. Ĝi komenciĝas: ‘mi estas via, vi estas mia’. Kaj ĝia
sekvanta parto maldetale legiĝas ‘vi jam estas enfermita, en mia koro; ŝlosilo perdiĝis, vi ne
povas eliri por ĉiam’. La precizajn versojn de la originalo mi ne povas rememori, sed ĝian sencon
mi ne misrememoras. Tia koincido neniel ekzistas.”

Fraŭlino Su diris: “Mi jam ne rememoras, ke tiu ĉi poemo estis priparolata en la kurso pri la
historio de Eŭropa literaturo.”

“Kiel ĝi ne estis priparolata?” diris Hongjian. “Eble vi ne donis atenton al ĝi en la kurso kaj
vi ne prinotis ĉion, kion la instruisto priparolis, kiel mi. Tamen tio ne estis via kulpo. Tia kurso
estis studobjekto de via fako. Se vi ne faris notojn pri ĝi, tio indikis, ke vi havas altan fakan
klerecon kaj komprenas ĉion, kion la instruisto diris. Ĉar ni estis liberaj aŭskultantoj el la
fakultato de la ĉina literaturo, se ni ne movis la plumon en la kurso, ni estis priridataj pro malalta
nivelo kaj senpoveco fari notojn.”

Fraŭlino Su povis elbuŝigi nenion kaj fraŭlino Tang ankaŭ mallevis la kapon. Cao Yuanlang
kalkulis, ke Fang Hongjian konas proksimume tiom da germana lingvo kiom li. Kaj krome li estis
studento el la fakultato de la ĉina literaturo kaj ne estas multe pli supera al li — ĉar en
universitato la studentoj el sciencaj fakultatoj subtaksas tiujn el la fakultatoj pri homaj sciencoj, la
sudentoj el la fremdlingva fakultato subtaksas tiujn el la fakultato de la ĉina literaturo, la
studentoj el la fakultao de la ĉina literaturo subtaksas tiujn el la fakultato de filozofio, la studentoj
el la fakultato de filozofio subtaksas tiujn el la fakultato de sociologio, la studentoj el la fakultato
de sociologio subtaksas tiujn el la fakultato de edukado, sed la studentoj el la fakultato de
edukado subtaksas neniun krom la instruistoj en sia propra fakultato.

Cao Yuanlang tuj aŭdace diris: “Ankaŭ mi scias la devenon de ĉi tiu poemo. Ĉu mi jam frue
diris, ke ĝi havas guston de la antikva balado? Sed la sintenado de sinjoro Fang tute iras kontraŭ
la spirito de arta aprecado. Ĉiuj el vi, kiuj studis la ĉinan literaturon, havas malbonan kutimon de
‘teksta esplorado’. La aludoj de la poemo prezentiĝas al tiuj, kiuj konas poemojn, kaj ju pli
zorgeme ili legas, des pli intense ili interesiĝas. Legante poemon ili asocias aliajn multajn
poemojn por reliefigi ĝin kiel steloj ornamas la lunon. Sinjoro Fang, se vi legos poemon de T.S.
Eliot, vi ankaŭ scios, ke ĉiuj frazoj de la modernaj okcidentaj poetoj entenas aludojn. Tamen ni ne
akuzas, ke tiuj aludoj estas plagiataĵoj. Fraŭlino Su, ĉu vere?”

Fang Hongjian volus diri: “Nemirinde via honora verko estas tiel ĥaosa miksaĵo. Vi fakuloj ne
trovas tion stranga, sed ni laikoj devas raporti tion al la polico por kapti ŝteliston kaj repreni
ŝtelaĵon.” Sed li ridetis nur al fraŭlino Su, dirante: “Ne konsideru tion malplaĉaĵo. La aĵoj, kiujn
oni donacas al virinoj, malmulte apartenas al donacintoj, kaj la nuda vero estas, ke oni
prunteprenas la florojn de aliaj por oferi al la Budho29. Se la donacinto estas oficialulo, la donaco
estas nenio alia ol la aĵo, kiun li akiris pere de ekspluatado de la aliaj.” Kiam li diris tiujn vortojn,
li trovis tion stranga, kial fraŭlino Tang ne donas grandan atenton al li.

“Mi ne ŝatas aŭskulti viajn acerbajn vortojn. Vi Fang Hongjian estas la nura saĝulo en la
mondo!” diris fraŭlino Su.

Li restis plu dum alia momento. Vidinte, ke aliaj ĉeestantoj ne montras fervoron por daŭrigi la
konversacion, li diris adiaŭ kaj foriris antaŭ la aliaj. Fraŭlino Su ne retenis lin. Elirinte, li sentis
malklaran maltrankvilon, sciante, ke liaj vortoj ofendis fraŭlinon Su, ĉar tiu Wang Erkai estas ŝia

29 Ĉina parolturno signifanta “fari al iu donacon el io donita de aliaj”.
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admiranto. Sed kiam li ekpensis, ke morgaŭ estos la tago por li viziti fraŭlinon Tang, li ĉion
forgesis.

La sekvantan tagon, kiam li atingis la domon de la familio Tang, fraŭlino Tang ordonis al
servistino konduki lin al la kabineto. Kiam ili renkontiĝis, ŝi diris: “Ĉu vi scias, ke vi faris
grandan eraron hieraŭ, sinjoro Fang?”

Pripensinte momenton, li ridete diris: “Ĉu estis tio, ke via kuzino koleriĝis pro mia kritikado
al la poemo?”

“Ĉu vi scias, kiu verkis tiun poemon?” Ŝi vidis, ke Fang nekompreneme gapas en stuporo, kaj
diris: “Tiu poemo estas verkita de mia kuzino, sed ne de Wang Erkai.”

Eksaltinte, li diris: “Ĉu? Ne trompu min. Ĉu surskribiĝas klare ‘malnova verko kopiita por
fraŭlino Wenwan sur la ventumilo?”

“Li kopiis la malnovan verkon de fraŭlino Wenwan. Wang Erkai havas rilaton kun la patro de
mia kuzino, kaj ankaŭ estas superulo de Zhao Xinmei. Li havas edzinon, sed lastajare, kiam mia
kuzino revenis el fremda lando, li ne ŝparis penojn por ĝojigi ŝin. Tio kolerigis Zhao Xinmei, tiel
ke li eĉ malgrasiĝis. Ĝenerale, kiam iu havas grandan koleron, tio iom pufigis kaj grasigis lin. Ĉu
vi opinias la samon? Poste, kiam la oficejoj de la registaro translokiĝis al landinterno, li ankaŭ iris
al landinterno pro sia avidemo je rangaltiĝo, forlasinte mian kuzinon. Tio ankaŭ estis la kaŭzo,
kial Zhao Xinmei ne volis iri landinternen. La ventumilo estis la donaco de Wang, kiu speciale
petis de metiisto ĉizi desegnaĵojn sur la ripoj de la ventumilo. Tiu poemo estas la amata ĉevaleto
de mia kuzino.”

“Tiu neinstruita kaj seninteresa politikisto faris dubasencan surskribon sur la ventumilo kaj
ĵetis min en eraron. Damne! Kion mi faru?”

“Kion vi faru? Feliĉe vi havas lertan langon, kaj nur per kelkaj vortoj vi povos klare ekspliki
la aferon.”

Laŭdite, li aldonis kaj fiere kaj modeste: “La afero estas terure fuŝita. Mi timas, ke ne estas
facile bone ripari la situacion. Mi tuj hejmeniros kaj skribos leteron al via kuzino por peti ŝian
pardonon.”

“Mi tre volas ekscii, kiel vi skribos la leteron, tiel ke mi povos lerni bonan lecionon. En
estonteco mi eble utiligos ĝin.”

“Se tiu letero bone efikos kiam via kuzino legos, mi certe kopios la manuskripton por montri
ĝin al vi. Hieraŭ post kiam mi foriris, ĉu ili insultis min?”

“Tiu poeto parolis multe, sed mia kuzino ne diris ion alian kontraŭ vi. Ŝi ankoraŭ diris, ke vi
bone majstras la ĉinan lingvon. Tiu poeto citis sian amikon, dirante, ke se modernulo volas bone
regi la ĉinan lingvon, li devas studi la fremdlandan literaturon. Antaŭe tiuj, kiuj okupiĝis pri
sciencoj de Okcidento devis esti lerta pri fremdlanda lingvo, kaj nuntempe studantoj de la ĉina
literaturo ankaŭ devas unue majstri la fremdlandan lingvon. Mi aŭdis, ke lia tiu amiko baldaŭ
revenos el fremda lando kaj Cao Yuanlang kondukos lin renkontiĝi kun mia kuzino.”

“Aĥ, pli alia idioto! Tiuj, kiuj amikiĝas kun tiu poeto, ne estas bonaj uloj. Vidu lian
‘Miksopoton kaj eksteredzeca kunvivadon’. Oni vere ne scias, kion ĝi esprimas. Ĝi ne estas
honeste kaj senafekte kohera, sed arogante, aŭdace kaj senhonte. Kia ĥaosa nekohereco!”

“Mi ne rajtas fari komentojn pro mia naive malalta nivelo. Tamen mi pensas, ke li studis en
prestiĝa fremdlanda universitato kaj ne povus esti tiel malbona kiel vi priskribas. Eble tiu poemo
estis ŝerce verkita.”

“Fraŭlino Tang, la nuntempa lernado en fremda lando samas kiel sukceso en ekzameno dum
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la frua periodo de Qing-dinastio. Mia patro ofte diris, ke se antaŭuloj ne sukcesis akiri almenaŭ la
trian lokon en imperiestra ekzameno, ili ĉiam kovis bedaŭron dum la tuta vivo, kiel ajn altan
rangon ili posedis. Lernado en fremda lando povas nuligi tian komplekson de memmalsupereco,
anstataŭ perfektigi sian klerecon. Tio estas deviga ĝuste kiel neevitebla erupcio de variolo kaj
morbilo. Post erupcio de variolo kaj morbilo infanoj povas sane kreski, kaj ili ne plu timas
infektiĝon de tiuj du malsanoj. Ni jam studis en fremda lando kaj realigis nian deziron, tial ni
havas sanajn animon kaj konstitucion. Kiam ni renkontas tiajn mikrobojn kiaj studentoj kun
magistreco aŭ doktoreco, ni povas memdefende rezisti kontraŭ ili. Aperado de variolo jam
forpasis, kaj ni forgesu tion. Simile tiuj, kiuj studis en fremda lando, devas forgesi la studadon en
fremda lando. Tiuj studentoj revenintaj de fremda lando, kia Cao Yuanlang, ĉiam mencias, ke ili
estas studentoj revenintaj de fremda lando kaj distrumpetas ilian fonon de Kembriĝo aŭ Oksfordo,
kien ajn ili iras. Tio similas tiujn, kiuj volontas fariĝi varioluloj ĉe erupcio de variolo kaj fieras pri
la makulitaj vizaĝo kvazaŭ eseo dense desegnitaj per ruĝaj aprobaj cirkloj de instruisto.”

Fraŭlino Tang ridete diris: “Se ili aŭdus viajn tiujn vortojn, ili dirus, ke vi estas ĵaluza pri iliaj
universitatoj pli prestiĝaj ol la via.”

Ne povinte trovi respondon, Hongjian stulte ridetis kontraŭ ŝi. Ŝi dume deziris, ke li ne povas
eligi respondon kelkfoje, kaj demandis al li: “Mi trovis tion stranga hieraŭ, kiel vi ne scius, ke tiu
poemo estis verkita de mia kuzino. Vi devintus legi ŝiajn poemojn.”

“Mi kaj via kuzino konatiĝis ĉifoje kiam ni revenis el fremda lando, kaj ni rilatis unu la alian
dum mallonga tempo. Antaŭe ni eĉ ne interparolis. Ĉu vi ankoraŭ rememoras, ke tiutage ŝi
menciis mian alinomon ‘termometro’? Novstilaj poemoj ne interesas min. Se mi interesiĝus pri
novstilaj poemoj por ŝi, mi trovas tion nenecesa.”

“Hm, se ŝi scius pri viaj tiuj vortoj...”
“Aŭskultu al mi, fraŭlino Tang. Via kuzino estas saĝa kaj erudicia, sed — kiel mi povas

esprimi? Saĝa kaj erudicia virino denaske igas la malsaĝan viron admiri ŝin. Ĉar li ne estas
multescia, li rigardas erudicion mistera kaj adoras ŝin el la tuta koro, ĝuste kiel malriĉa fraŭlino
adoras milionulon —”

“Alivorte, la saĝa viro, kia sinjoro Fang, ŝatas malsaĝan analfabetinon, ĉu ne?”
“Virinoj havas sian apartan inteligentecon, leĝeran kaj vivecan, kiel siajn agmanierojn.

Kompare kun ŝia inteligenteco, ŝia erudicio nur estas sedimento kaj feĉo. Laŭdo al virino pro ŝia
erudicio ŝajnas kvazaŭ oni laŭdas floron, ke ĝi havas pezon kiel brasiko kaj batato sur pesilo. Vera
saĝa virino ne penas fari sin erudiciulino kaj ŝi havas siajn saĝajn rimedojn por sin montri
maldiligentema —”

Fraŭlino Tang ridete diris: “Se ŝi volas akiri doktorecon?”
“Ŝi tute ne volas akiri doktorecon, kaj nur erudiciulinoj, kia via kuzino, ĉiam ĉasas

doktorecon.”
“Sed nunaj diplomitoj el ordinaraj universitatoj estas postulataj verki disertaĵon.”
“Do, tiujare, kiam ŝi diplomitiĝis, certe pro ŝanĝiĝo de la monda situacio, la lernejo

antaŭtempe okazigis la diplomdonantan ceremonion kaj permesis al ŝi diplomitiĝi sen prezenti
disertacion.”

Fraŭlino Tang malkredeme skuis la kapon kaj ne daŭrigis la konversacion, ĉar tiuj
komplimentaj vortoj nenecese ripetiĝis, se ili jam estis parolitaj. Dume tiuj vortoj en enamiĝo,
kiuj ripetiĝis kelkcent fojojn, ne tedis diranton kaj aŭskultanton, kaj ankoraŭ ne venis la tempo
por tiuj vortoj inter sinjoro Fang kaj fraŭlino Tang. La vortoj, kiuj li povis diri, nur limiĝis al
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dececo, kaj la etiketo ne permesis al li impertinente transcendi la limojn.
Vidinte lin senparola, fraŭlino Tang ridete demandis: “Kial vi ne parolas?”
Ankaŭ li ridetis: “He, kial vi ne parolas?”
Ŝi diris al li, ke en la korto de ŝia naskiĝloka loĝejo troviĝas du cent-jaraj cinamarboj. Kiam

ŝi estis malgranda knabino, ŝi ofte trovis, ke aroj da brue pepantaj paseroj subite silentiĝas, kaj
post iom da tempo ili subite bruas en ĥoro. Ŝi aldonis, ke ankaŭ la samo okazas al homoj dum
konversacio.

Sur la revena vojo Fang jam enmense preparis la manuskripton de la letero al fraŭlino Su. Li
konsideris, ke li plibone skribos la leteron per la antikva stilo, ĉar ĝia simpla kaj ambigua vortigo
estas bona ilo por kovri lian mison nur per kelkaj malseriozaj vortoj. Post vespermanĝo li
komencis fari malneton, kaj samtempe li surprizite trovis, ke lia kapablo de mensogado fariĝis tiel
granda. Timante, ke lia ŝerco estas troa, li demetis la plumon, kvankam la letero estis duone
skribita. Tamen pensante, ke fraŭlino Tang povos apreci kaj kompreni ĝin kaj lia ŝerco eltiros
rideton ĉe ŝi, li bonhumore daŭrigi skribadon. La letero legiĝis jene: “Hieraŭ kiam vi montris al
mi la poemon sur la ventumilo, mi ekscitite koleriĝis pro tio, ke tiel belegan poemon verki eĉ la
vulgara oficialulo. El surprizo kaj malŝato mi maljuste akuzis, ke li certe kopiis ĝin el iu fonto.
Kvankam mi eksentis plezuron dum momento, min tamen ronĝis maltrankvileco. Mi dankas vin
pro via amema pardono, tiel ke vi ne draste min riproĉis.”

Ĉe la fino de la letero skribiĝis hieraŭa dato kaj aldoniĝis du aliaj linioj: “P.S. Post kiam la
letero finskribiĝis, mi hezite restigis ĝin ĉe mi unu tagon kaj nun sendas ĝin al vi. Antaŭ la vizaĝo
de sinjoro Cao mi suferis de malvenko, mi ne povas kvietigi min. Mi tre malamas tion.” Kaj li
aldonis la daton de tiu tago. Li legis dufoje kaj sentis sin triumfa. En lia imago ne estos fraŭlino
Su, kiu legos la leteron, sed fraŭlino Tang.

La sekvantan tagon li iris al la banko kaj donis la leteron al la sekcio de poŝtado por sendi ĝin
per speciala kuriero. Ĉe vesperiĝo li hejmeniris. Kiam li paŝis al la pordo de la dormoĉambro,
sonis telefono. Levinte la aŭdilon, li diris: “La rezidejo de Zhou ĉi tie, kiu parolas?”

Aŭdiĝis la respondo de virina voĉo: “Divenu, kiu mi estas.”
“Fraŭlino Su, ĉu?” li diris.
“Jes.” Aŭdiĝis klaraj ridsonoj.
“Ĉu vi jam ricevis mian leteron, fraŭlino Su?”
“Jes. Vi vere havas infanecan temperamenton. Fakte mi ne kulpigis vin! Kiel mi ne scius pri

via karaktero?”
“Vi degnas pardoni min, sed mi ne povas indulgi min mem.”
“Ej! Ĉu necesas por vi preni tian bagatelon serioze? Mi demandu al vi, ĉu vi vere pensas, ke

tiu poemo estas bona?”
Li penis ne lasi la ridsonon filtriĝi en lian voĉon, kaj diris: “Mi nur malamas, ke tiel bona

poemo estas verkita eĉ de Wang Erkai. Estas tre maljuste!”
“Mi diras al vi, ke la poemo ne estas verkita de Wang Erkai.”
“Do, kiu verkis ĝin?”
“Estas mi. Mi verkis ĝin nur por plezuro.”
“Aĥ! Estas vi? Mi vere estas damnita!” Feliĉe li parolis per telefono, sed ne per tele-vidilo,

alie la ĝojo sur lia vizaĝo komike kontrastis kun timo en lia voĉo, kio certe igis fraŭlinon Su naski
suspekton.

“Vi pravigeble diris, ke tiu poemo venis el iu fonto. Mi akiris la ideon el la kolekto de la
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francaj antikvaj dancarioj far Tirsot. Mi trovis ĝin freŝa kaj interesa kaj mi imite verkis la poemon.
Laŭ via eldiro la ideo troviĝas ankaŭ en germana lingvo. Videble ĝi estas tre ordinara.”

“Via poemo estas pli viveca ol la germana.”
“Ne ĵetu flatojn en mian vizaĝon. Mi ne kredas, kion vi diris!”
“Tiuj ne estas flataj vortoj.”
“Ĉu vi venos aŭ ne morgaŭ posttagmeze?”
Li tuj jesis. Ĉar ŝi ankoraŭ ne demetis la aŭdilon ĉe la alia fino, li ankaŭ ne riskis demeti la

aŭdilon.
“Hieraŭ vi diris, ke viro ne donas al virino la aĵon, kiu apartenas al li. Kion vi celas?”
Kun trudita rideto li diris: “Ĉar lia propra aĵo estas tre malbona kaj li hontas ĝin donaci, do li

vole nevole prunteprenas bonan aĵon de la aliaj por oferi ĝin al ŝi. Ekzemple, kiam li invitas ŝin al
manĝo, pro sia hejma malvasteco aŭ malkapabla kuiristo, li vole nevole iras en restoracion,
utiligante ĝiajn spacon kaj kuirarton.”

Fraŭlino Su klukridis: “Bone, vi pravas. Ĝis morgaŭ.”
Ŝviteroj kovris lian frunton, kaj li vere ne sciis, ĉu tion kaŭzis lia nervozeco aŭ lia ĵusa

hejmeniro el ŝvitiga vojiro.
Tiun nokton li kopiis la manuskripton de la letero kaj sendis ĝin kune kun mallonga letero al

fraŭlino Tang. Li dezirus skribi la leteron angle, ĉar la tono de la letero skribita per antikva stilo
de la ĉina lingvo elmontris fremdecon, kaj tiu per parola stilo de la ĉina lingvo enuigan intimecon.
Nur la angla letero permesis al li malkaŝe skribi “Mia kara fraŭlino Tang” kaj “Via plej sincera
Fang Hongjian”. Tiuj ordinaraj esprimoj en anglalingvaj leteroj sin montris okulpikaj kaj naŭzaj
en la ĉina lingvo. Li profunde sciis, ke la anglalingvaĵo, kiun li skribis, plenas je la spirito de
libera parolado de angloj kaj tiu de sendependeco deklarita de usonanoj, kaj ne konas gramatikajn
regulojn. Alie li vere volis intimiĝi kun fraŭlino Tang pere de la angla lingvo, ĝuste kiel politikaj
krimuloj aktivis en koncesiita kvartalo.

De pli ol unu monato li renkontiĝis kun fraŭlino Tang sep-aŭ-okfoje, skribis pli ol dek
leterojn al ŝi, kaj ankaŭ ricevis de ŝi kvin aŭ ses respondojn. Kiam li ricevis de ŝi la leteron la
unuan fojon, li legis ĝin unufoje antaŭ sia endormiĝo kaj metis ĝin ĉe la kapkuseno. Vekĝinte
meze de la nokto li ŝaltis la lampon kaj legis ĝin ankoraŭfoje. Finleginte, li malŝaltis la lampon
kaj kuŝiĝis denove. Pesante la vortojn en la menso, li nereteneble ŝaltis la lampon kaj legis ĝin
alian fojon. Poste la leteroj, kiujn li skribis, iom post iom fariĝis ĉiutagaj notoj, kiujn li kunportis
al la banko. Kiam li renkontis interesan aferon aŭ okaze ekpensis pri kelkaj vortoj, li movis la
plumon sur papero por private babili kun ŝi. Kelkfoje kiam li havis nenion por diri, li persistis en
skribado, ekzemple, “Hodiaŭ mi faris multajn malnetajn leterojn en la oficejo de la banko. Nun
mi ekhavis ŝancon por eligi elspiron kaj etendi miajn membrojn, a-a-a-ah! Ĉu vi povas aŭdi mian
oscedadon? La servisto vokis min al tagmanĝo. Ni babilu poste. Nun vi eble prenas manĝon. Mi
deziras, ke ‘vi manĝu iom pli kaj vivu ĝis la aĝo de 9999 jaroj’.” Kaj alia ekzemplo, “Tuj antaŭ ol
sendi al vi ĉi tiun leteron, mi volas skribi kelkajn vortojn. Jen vidu: sur la plene skribita papero
nur restas malgranda kvadrata spaco, kaj mi povus sukcese ŝovi en ĝin unu frazon el mia koro,
sed la frazo estas tro hontema por vidi vian vizaĝon. Aĥ! La papero —” Li ĉiam konsideris, ke
leterskribado estas nur malgranda komforto pli bona ol nenio. Kompreneble leterskribado ne pli
taŭgis ol renkonti ŝin vidalvide, sed kiam ili intervidiĝis, li ne povis elverŝi multajn vortojn kaj li
pensis, ke estas pli bone skribi leterojn ol intervidiĝi. Kaj intervidiĝo povis kultivi deziremon ĉe li.
Komence renkontiĝo kun ŝi faris ĝojigaj kelkajn tagojn antaŭ kaj post intervidiĝo. Iom post iom li
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eĉ deziregis vidi ŝin ĉiutage kaj poste ĉiumomente. Post kiam li sendis la leteron, li ĉiam timis, ke
la letero similas raketon, kies fajro jam estingiĝis, kiam ĝi falis sur la teron, kaj tiel ŝi ricevus
bruligitan lignopecon.

Maloftiĝis ol antaŭe la intervidiĝo inter fraŭlinoj Su kaj Tang. Tamen subpremite de favoro
kaj monaco fraŭlino Su, Fang devigite faris vizitojn al fraŭlino Su de tempo al tempo. Ŝi atendis
ĝis li oficiale petos ŝian manon, kaj aliflanke riproĉis lin pro lia frivoleco kaj malrapidemo.
Ankaŭ li atendis ŝancon por deklari al ŝi, ke li ne amas ŝin, sed li malamis sian molkorecon kaj
mankon de kuraĝo distranĉi la Gordian nodon. Ĉiufoje kiam li vizitis fraŭlinon Su, li pentis, ke li
faris unu plian viziton kaj parolis tro multe. Li iom post iom iris al la kompreno, ke li mem estas
“morala malkuraĝulo” tiel nomata de okcidentanoj. Kaj li nur timis, ke fraŭlino Tang eltrovos tiun
ĉi grandan malfortaĵo de lia karaktero.

Iun sabatan posttagmezon post kiam Fang invitis fraŭlinon Tang al te-trinkado, li
hejmenrevenis kaj vidis sur la tablo la nomkarton de Zhao Xinmei por morgaŭa vespermanĝo. Ĉe
tio li tuj panikiĝis. Li pensis, ke eble li okazigos la festenon por sia gefianĉiĝo, kaj se tiel, la afero
malboniĝos, ĉar fraŭlino Su ankoraŭ pli fokusigos sian amon sur lin. Fraŭlino Su telefone
demandis al li, ĉu li jam ricevis la invitilon, kaj diris, ke Xinmei konfidis al ŝi inviti lin kaj peti al
li babili morgaŭ antaŭtagmeze. La sekvantan tagon kiam Fang intervidiĝis kun fraŭlino Su, ŝi
diris, ke Xinmei havas nenian alian intencon kaj nur petis al li nepre ĉeesti kaj interbabili. Fang
volus demandi, kial Xinmei invitis lin, sed li retenis la vortojn ĉe la langopinto. Nun li ne volis
mencii sian malamon al Xinmei por ne intensigi la miskomprenon de fraŭlino Su. Li demandis
anstataŭe, ĉu ankoraŭ estos aliaj gastoj. Fraŭlino Su respondis, ke laŭdire estos du amikoj de
Xinmei.

Hongjian diris: “Ĉu dikuleto la granda poeto Cao Yuanlang troviĝos inter gastoj? Se li estos
tie, oni povos ŝpari la manĝaĵojn, ĉar oni jam satiĝos je ekvido de lia pufe grasa vizaĝo.”

“Mi supozas, ke li ne ĉeestos. Xinmei ne konas lin. Mi scias, ke vi kaj Xinmei estas iom
malgrandanimaj, kaj se vi intervidiĝos kun li, vi buŝe batalos. Mia hejmo ne estas via batalkampo,
tial mi ne lasos al vi renkontiĝi. Yuanglang estas tre interesa ulo. Vi plenas je biasoj kaj via koro
sin kaŝas ekscentre sub via akselo. Ekde tiu fojo mi ne plu lasas vin renkonti Yuanlang por eviti
konflikton inter vi.”

Hongjian volus diri: “Tio tute ne gravas.” Tamen sub la karesa rigardo de fraŭlino Su li ne
povis elbuŝigi tiujn vortojn. Kaj samtempe li sentis sin multe malstreĉita, kiam li eksciis, ke Cao
Yuanlang aliĝis al la vicaro de admirantoj de fraŭlino Su.

Subite fraŭlino Su demandis: “Kion vi opinias pri Zhao Xinmei?”
“Li estas pli kompetenta ol mi kaj havas imponan aspekton. En estonteco li certe havos

fierindan perspektivon. Laŭ mi li estas ideala...eh...ulo.”
Se Dio laŭdus demonon aŭ socialisto prikantus et-burĝon, fraŭlino Su ne tiom surpriziĝus,

aŭdinte tion. Kontraŭ lia primoko pri Xinmei, ŝi pretis teni justecon kaj defendi Xinmei. Ŝi rikane
diris: “Antaŭ ol engluti manĝaĵon, la gasto jam komplimentas la mastron! Li skribas al mi leterojn
ĉiun duan aŭ trian tago. Ne necesas por mi mencii la enhavon de la leteroj. Sed li diras en ĉiu
letero, ke li maldormas. Kia naŭzaĵo! Kiu lin maldormigas? Ĉu tio rilatas al mi? Mi ja ne estas
kuracisto!” Ŝi tamen profunde sciis, ke lia maldormo multe alkroĉiĝas al ŝi kaj ne necesas
konsulti kuraciston.

Fang ridete diris: “Kiel Libro de Poezio diras, ‘Belulinon bonan / li tagnokte ĉasas. / Ŝin
akiras vane, / li ŝin korinklinas.’ Tio, kion li esprimas en leteroj, estas la manifestado de la vera
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ĉina kulturo.”
Ĵetinte al li koleran rigardon, ŝi diris: “Li estas kompatinda kaj ne havas bonŝancon kiel vi! Vi

ne rekonas feliĉon, kiun vi jam ĝuas, tamen vi primokas lin per flirta lango. Mi vere ne ŝatas tian
konduton de vi. Honjian, mi esperas, ke vi estu pli honesta kaj tolerema. Poste mi vere donos
bonajn konsilojn al vi.”

Fang mutiĝis pro konsterniĝo. Pro tio, ke ŝi havis aferojn en la hejmo, ŝi difinis renkontiĝon
kun li en la restoracio ĉe krepuskiĝo. Reveninte al sia hejmo, li dronis en malbonhumoro tuttage,
pensante, ke li ne povas prokrasti la aferon plu kaj devas montri sian sintenon al ŝi kiel eble plej
rapide.

Kiam Fang Hongjian atingis la restoracion, la du aliaj gastoj jam estis tie. Unu el ili estis ĝiba
kun alta frunto, grandaj okuloj kaj pala vizaĝo. Li surportis or-kadritan nazumon kaj la
manikrandoj de lia okcidentstila vesto kovris liajn manojn. Li havis glatan vizaĝon senbarban kaj
senfaltan. Li aspektis kiel infaneca maljunulino aŭ grandaĝa infano. La alia havis imponan
mienon. Lia profilo donis la impreson, ke lia rekta kaj alta nazo ŝajnis eskalo oblikve apogata sur
la vizaĝo. La kravata nodo ĉe lia kolo estis ligita grande kaj bonorde, tiel ke Fang ekhavis
malesperan envion. Xinmei varme bonvenigis Hongjian. Post reciproka prezentado, Hongjian
sciiĝis, ke tiu ĝibulo estas filozofo Chu Shenming kaj la alia nomiĝas Dong Xiechuan, kiu oficis
kiel armea ataŝeo de la ĉina legacio en Ĉeĥoslovakio. Transposteniĝinte al Ĉinio, li ankoraŭ ne
ricevis novan oficon. Kaj li estis literatura talentulo, lerta en verkado de malnovastilaj poemoj.
Tiu Chu Shenming, antaŭe nomata Chu Jiabao (laŭvorta senco: familia trezoro), post sia famiĝo,
konsideris la antaŭan nomon nekonvena al filozofeco. Imite al Spinozo, kiu iam ŝanĝis sian
nomon, li anstataŭigis sian personan nomon per “Chuming”, kiu prenis la sencon el la esprimo
“zorgema pensado kaj klara argumentado”. De infaneco li ĝuis la famon de genia knabo,
kvankam iuj konsideris, ke li suferis de mensa malsano. Li rifuzis diplomitiĝi en elementa lernejo,
mezlernejo kaj universitato, ĉar li opiniis, ke neniu instruisto havas kvalifikon instrui kaj
ekzameni lin. Li plej malamis virinojn, kaj liaj okuloj estis tre miopaj, sed li ne volis surporti
okulvitrojn, ĉar li timis klare vidi la vizaĝon de virinoj. Ofte li aldonis, ke homeco konsistas el
naturdotita karaktero kaj bruteca karaktero, kaj li mem plenas eksklude je naturdotita karaktero.
Li ofte foliumis eksterlandajn gazetojn pri filozofio kaj kiam li renkontis la adresojn de
mondfamaj filozofoj, li skribis leterojn al ili, dirante, kiel multe li ĝuis legi iliajn librojn. Li eltiris
tiujn laŭdojn pri iliaj verkoj el recenzoj en filozofiaj gazetoj kaj alproprigis ilin kiel siajn opinioj
pere de ŝanĝado de kelkaj vortoj. Fremdlandaj filozofoj estis la plej plendemaj kaj grumblemaj en
la rondo de intelektuloj, kaj ili ne povis teni tiel altan aŭtoritatecon kiel scientistoj nek ĝuis tiel
grandan popularecon kiel literatoroj. Neatendite el kelkdekmil lioj venis leteroj por laŭdegi ilin
kaj ne necesis diri, ke ili tiel ekzaltiĝis, ke ili eĉ preskaŭ forgesis filozofion. Ĉinio, kiel ili imagis,
estis primitiva lando, ĉielo sciis, kiel malnobla kaj postiĝinta, kaj ĉi tiu ĉino diris ion
signifoplenan en la letero. Pro tio ili letere respondis, ke Chu Shenming estas la iniciatinto de la
ĉina nova filozofio, kaj kelkaj el ili donacis librojn al li. Tamen kiam li poŝtis novajn leterojn al ili,
li tamen ricevis malpli da respondoj. La kialo estis, ke tiuj vantaj maljunuloj paradis lian unuan
leteron al siaj kolegoj kaj tiuj ankaŭ ricevis la saman leteron senditan de li, kiu asertis, ke la
ricevinto estas la plej granda filozofo en la moderna tempo. Pro tio ili frustriĝis kaj ekrajdis siajn
altajn ĉevalojn. Per tridek aŭ kvardek tiaj respondleteroj li subigis sennombrajn homojn. Riĉa
oficialulo, kiu ŝatis talentulojn, elspezis dek mil uncojn da oro por sendi lin eksterlanden. La nura
granda okcidenta filozofo, kiu ne respondis al lia letero, estis Henri Bergson, kiu plej timis
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alkroĉiĝon de fremduloj al si, tiel li tenis sian adreson kiel sekreton kaj oni ne povis trovi lian
nomon en telefonlibro.

Kiam Chu Shenming atingis Eŭropon, li pene cerbumis kaj skribis leteron al la rezidejo de
Bergson por fari viziton laŭ difinita dato, sed lia letero estis resendita nemalfermita. Ekde tiam li
severe malamis intuiciismon. Aliflanke la rivalo de Bergson estis Bertrand Russell, kiu volontis
supraĵe rilatis al la ĉino kaj invitis lin al te-trinkado. Chu ekstudis matematikan logikon ekde tiam.
Kiam li foriris eksterlanden, por oportuneco, li vole nevole surportis okulvitrojn kaj lia sinteno al
virinoj iom post iom ŝanĝiĝis. Kvankam li abomenis virinojn kaj povis flari ilian odoron je
distanco malproksime de tri ĉambroj, li tamen volis ilin kaj tial lia nazo estis same akra. Lia koro
plenis je virinoj. Studante matematikan logikon, kiam li renkontis la esprimon “a posteriori”
(esperante: aposteriora), li asociis ĝin kun la vorto “posterior” (esperante: postaĵo) , kaj kiam li
vidis la signon “X”, li asociis ĝin kun “kiss” (esperante: kisi). Feliĉe, ke li ne zorgeme legis la
dialogojn inter Plato kaj Timaeus, alie li absorbite gapis al la signo “X”. Li estis tradukanta la
verkon pri la ĉina vivkoncepto far la burokrato, kiu sendis lin alilanden kaj ricevis ĉiumonate
sumon da mono ĉe ŝtata banko por vivi senĝenan kaj komfortan vivon.

La patro de Dong Xiechuan, nomata Dong Yisun, estis malnova erudiciulo, kiu oficis kiel
oficialulo por la Respubliko de Ĉinio, sed ne forgesis la antaŭan Qing-dinastion. Xiechuan havis
talenton kaj verkis antikvastilajn poemojn sub direktado de sia patro. Erudiciaj generaloj en Ĉinio,
ne similanta al Francujo, kie se troviĝis unu aŭ du generaloj povantaj manipuli plumon, ili estis
sendotaj al Nacia Akademio kiel respekteblaj modeloj. La milita strategio de Xiechuan ne multe
diferencis de tiu de aliaj erudiciaj generaloj, sed liaj poemoj, eĉ se ili ne estis verkitaj de erudicia
generalo, estis kalkulitaj kiel bonaj. Erudicio povis redukti homon al malriĉeco. Li ne havis
bonŝancon kiel oficialulo. Al ordinaraj soldatoj tio ne estis malfeliĉo. Tamen kiel armea ataŝeo li
ne studis militajn aferojn, sed male kritikis superulojn kaj kolegojn pro ilia malkompetenteco en
verkado. Kaj pro tio li transposteniĝis al Ĉinio. Ne multajn tagojn post lia reveno li volis trovis
alian okupon.

Fang Hongjian rigardis Dong Xiechuan ŝajne distingita persono, kaj post kiam li aŭdis de
Zhao Xinmei, ke tiu estas filo de fama patro, li naskis grandan admiron kaj diris: “La poemoj de
grandsinjoro Yisun estas famaj en- kaj eksterlande. Sinjoro Dong, vi vere heredis profundam kaj
vastan klerecon de via patro, kaj des pli admirinde vi estas kompetentaj tiel en militarto kiel en
verkado.” Li mem konsideris, ke li jam alte laŭdis lin.

Dong Xiechuan diris: “La stilo de miaj poemoj ne samas kiel tiu de mia patro. Kiam li estis
juna, li verkis laŭ malpli bonaj modeloj malsuperaj al tiuj, kiuj mi imitis. Ĝis nun li ankoraŭ ne
deturnas sin de la stiloj de Huang Zhongze kaj Gong Ding’an30 dum Qianlong-a kaj Jiaqing-a
periodoj. Kaj mi ekis verki laŭ la stilo de Tongzhi-a kaj Guangxu-a periodoj31.”

Fang Hongjian ne aŭdacis malfermi sian buŝon. Zhao Xinmei prenis de la kelnero la menuon
hieraŭ menditan por fina kontrolo. Dong Xiechuan petis de la kelnero penikon kaj inkplaton, kaj
fluge surpaperigis ion sur la tetableto. Fang perpleksiĝis pri tio. Chu Shenming rigide sidis
senparola, ridetante kvazaŭ viziante la amuzaĵon en la fundo de sia subkonscio. Kompare kun lia
mistera rideto, la rideto de Mona Lisa jam estis nenio. Hongjian penis alparoli lin. “Kiajn
filozofiajn problemojn vi studas lastatempe, sinjoro Chu?”

30 Huang Zhongze, alia nomo de Huang Jingren (1749-1783), kaj Gong Ding’an, alia nomo de Gong Zizhen
(1792-1841), ambaŭ estas famaj poetoj de Qing-dinastio.
31 Qianlong (1736-1795), Jiaqing (1796-1820), Tongzhi (1862-1874) kaj Guangxu (1875-1907) estas regantaj
titoloj de la kvara, kvina, oka kaj naŭa imperiestoj de Qing-dinastio respektive.
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Chu Shenming mienis nervoze. Ĵetinte rigardon al Fang, li turnis sian kapon kaj vokis Zhao
Xinmei: “Zhao-ĉjo, fraŭlino Su jam nun estus ĉi tie. Estas la unuafojo por mi dum mia tuta vivo
atendi virinon tiamaniere.”

Xinmei redonis la menuon al la kelnero kaj turnis sian kapon por respondi. Tiam vidinte Dong
Xiechuan skribanta, li tuj demandis: “Kion vi faras, Xiechuan?”

“Mi verkas poemon,” respondis Dong Xiechuan, sen levi la kapon.
Malstreĉite Xinmei diris: “Verku tiom, kiom vi volas. Kvankam mi ne scias, kiel verki

poemojn, mi tre ŝatas legi la viajn. Mia amikino fraŭlino Su povas bone verki novstilajn poemojn
kaj ankaŭ apreci la malnovstilajn. Poste mi montros al ŝi viajn poemojn.”

Xiechuan haltigis la plumon kaj frapetis sian frunton per la fingroj, kvazaŭ mense serĉante
verson. Kaj li daŭrigis la verkadon, dirante: “Novstilaj poemoj ne povas esti komparataj kun la
malnovstilaj! Tiujare, kiam mi babilis kun onklo Chen Sanyuan, amiko de mia patro, ni okaze
tuŝis pri la poemoj kun parola stilo. Tiu maljuna onklo eĉ legis unu aŭ du novstilajn poemojn. Li
diris, ke la poemoj de Xu Zhimo estas iom interesaj, sed kompatinde, ili egalas nur al la nivelo de
tiaj poetoj kia Yang Ji32 de komenca Ming-dinastio. La poemoj de virinoj estas kalkulataj
maksimume kiel la duaklasaj. La birdoj, kiuj povas kanti, estas masklaj, ekzemple, koko.”

“Kial fremdlandanoj ĉiam mencias la femalajn, kiam ili priparolas najtingalojn?” Xinmei
protestis.

Chu Shenming, kiu faris fundan esploron pri masklo kaj femalo, malvarme diris: “Femalaj
najtingaloj ne povas kanti, sed la masklaj.”

Dum ilia babilado fraŭlino Su alvenis. Kiel gastiganto Xinmei faris grandan komplezon al ŝi
antaŭ la vizaĝo de Hongjian. Xiechuan, post manpremo al ŝi, ne ĵetis rektan rigardon al ŝi, ĉar li
heredis la sintenon de malnovaj erudiciuloj al inoj: se ili aspektas flirtemaj, ili montras sin frivolaj
al putinoj; se ili rigardas la nazon per siaj okuloj aŭ la koron per sia nazo, sed ne kuraĝas direkti
nivelan rigardon, tio montras ilian ĝentilecon al la familianinoj de amikoj. Filozofo Chu avideme
rigardis fraŭlinon Su kun larĝigitaj okuoj, kiuj, kiel “absoluta koncepto” de la germana filozofo
Schelling, similis al “kugloj pafitaj el pistolo”, preskaŭ trarompontaj okulkkavojn kaj eksplode
dispecigis liajn okulvitrojn.

Xinmei diris: “Mi ankaŭ invitis sinjorinon Dong hodiaŭ, sed sinjoro Dong diris, ke ŝi ne
povas alveni pro sia okupiteco. Sinjorino Dong estas belulino kaj bona pentranto de ĉinaj tradiciaj
pentraĵoj. Ŝi kaj mia frato Xiechuan ja faras perfektan paron.”

Xiechuan objektive rimarkis: “Mia edzino estas tre bela kaj ŝiaj pentraĵoj estas ankaŭ tre
bonaj verkoj. Surskriboj dediĉitaj al ŝia pentraĵo ‘Budha templo en sunsubira krepusko’ troviĝas
en poemkolektoj de maljunaj poetoj. Kiam ni revenis de vizito al Drakarba Templo, ŝi pentris tiun
pendrulaĵon. Mia patro surskribis sur ĝi du qijue-poemojn33. Interalie unu distiko plej bone
legiĝas:

‘Kiu vive restas jen ankoraŭ el kleruloj de la Zhenyuan-periodo34?
Super ĥatoj la budhistaj lumas subiranta suno de malnova tempo.’

Vere la maljunuloj malmultiĝas tago post tago kaj ŝajne la nunaj kompetentuloj malboniĝas en
kvalito.

‘Ne necesas jen retrorigardi al la tempo de Kangxi kaj Qianlong,

32 Yang Ji (1326-1378), poeto de Ming-dinastio de Ĉinio.
33 Qijue-poemo: ĉinstila sepsilaba verskvaro
34 Zhenyuan (785-805), reganta titolo de imperiestron Dezhong de Tang-dinastio).
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Jame degeneris kompetentaj uloj dum la period’ de Tongguang35.’”
Dirante, li vee skuis la kapon.

Tion Fang Hongjian neniam aŭdis kaj trovis tion interesa. Li nur miris, kial tia junulo, kiu estas
multe influita de la okcidenta kulturo, parolis kvazaŭ li vivus en pasinta dinastio. Eble li verkis
laŭ la stilo de Tongguang-periodo de la pasinta dinastio.

Xinmei invitis ĉiujn eniri kaj sidiĝi. Li plenigis la glason de fraŭlino Su per franca vinbera
suko kaj ridete diris: “Tio estas speciala trinkaĵo por vi. Ni havas alkoholaĵon por trinki. Hodiaŭ
ĉe la tablo frato Shenming estas filozofo, vi kaj frato Xiechuan estas poetoj. Kaj sinjoro Fang
havas du titolojn — filozofo kaj poeto. Li ja estas des pli kompetenta. Mi mem ne havas kapablon
krom drinki. Sinjoro Fang, mi drinkos kilogramon da alkoholaĵo kun vi. Ankaŭ frato Xiechuan
povas drinki maron da alkoholaĵo.”

Ĉe tio Fang surprizite salte leviĝis kaj diris: “Kiu diris, ke mi estas filozofo kaj poeto? Mi
ankaŭ ne povas drinki, eĉ ne unu guton.”

Kun mano sur la vinkruĉo, Xinmei ĉirkaŭrigardis la tablon kaj deklaris: “Hodiaŭ se iu rifuzos
drinki per ĝentila preteksto, ni punos lin per du tasoj, ĉu bone?”

“Konsentite! Drinki tiel bonkvalitan alkoholaĵon estas malsevera punado.”
Ne povante malhelpi tion, Fang diris: “Sinjoro Zhao, mi vere ne povas drinki. Ankaŭ donu al

mi vinberan sukon, ĉu bone?”
Xinmei diris: “Ĉu troviĝas studentoj revenintaj el Francio, kiuj ne povas drinki? Vinbera suko

estas trinkaĵo por fraŭlinoj. Frato Shenming estas escepto, ĉar li abstinas de alkoholaĵo pro
neŭrastenio. Ne estu ceremonia.”

Kun voĉa rideto, Xiechuan diris: “Vi havas nek la ravan belecon kiel fraŭlino Wenwan nek la
korpon plenan je malsanoj kiel Shenming. Pli bone drinku ĝis ebrieco, ĉar ni havas vinon. Bone,
ni trinku unu tason ĝisfunde unue. Se ne plenan tason, do duontason.”

Fraŭlino Su diris: “Ŝajnas al mi, ke Hongjian ne povas drinki. Ĉar Xinmei tiel invitis vin al
trinkado, vi trinku iom por kontentigi lin.” Sentante, ke fraŭlino Su ameme defendas Hongjian,
Xinmei deziregus, ke ĉiuj gutoj de alkoholaĵo en la taso de Hongjian fariĝu keroseno. Lia deziro
ne povis realiĝi. Tamen kiam Hongjian voris unu gluton, li jam sentis fajran linion etendiĝi de
langopinto ĝis diafragmo. Shenming trinkis teon, kaj lia vintaso estis malplena. Kelnero alportis
botelegon da lakto A-grada de Ponai-brando, dirante, ke ĝi jam estas varmigita en akvo.

Xinmei pasigis la botelegon al Shenming kaj diris: “Elverŝu kaj trinku mem. Mi ne faras
komplezon al vi.”

Elverŝinte unu glason, Shenming gustumis ĝin kun pintigitaj lipoj kaj diris: “Nek tro varma
nek tro malvarma, ĝuste taŭga por trinkado.” Poste li elpoŝigis flakoneton de fremdlanda toniko
kaj nombris kvar pilolojn. Li metis ilin en buŝon kaj englutis ilin kune kun plenbuŝo da lakto.

Fraŭlino Su diris: “Sinjoro Chu vere konas, kiel sanigi la korpon!”
Shenming elspiris kaj diris: “Kiel bone, se oni ne havus la korpon, sed nur animon! Mi ne

volas sanigi mian korpon, sed nur plezurigi ĝin, tiel ke ĝi ne ĝenas min. — Xinmei, tiu ĉi lakto
estas ankoraŭ freŝa.”

Xinmei diris: “Mi ne trompas vin, ĉu? Mi konas vian temperamenton. Kiam tiu ĉi botelego da
lakto estas liverita al mia hejmo, mi metis ĝin en fridujon por konservi ĝian freŝecon. Ĉar vi tiel
taksas la freŝan lakton, mi serĉos ŝancon iri kun vi al mia konatino fraŭlino Xu, kiu funkciigas
laktejon, kaj petos al ŝi, ke vi sate elsuĉu per la mamo de bovino ĉiutage... Hodiaŭajn vinbersukon

35 Tongguang (923-926), la reganta titolo de imperiestro Zhuangzhong de Tang-dinastio).
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kaj lakton mi mem kunportis sen peti al la restoracio pretigi ilin. Wenwan, post manĝo mi
donacos al vi skatolon da aĵo, kiun vi ŝatas manĝi.”

“Kion ĝi estas? — Ho, vi igas min senti kapdoloron,” diris fraŭlino Su.
Fang Hongjian diris: “Mi ne scias, kion vi ŝatas manĝi. Venontfoje mi povos aĉeti kaj oferi

ĝin al vi.”
Kun fiereco kaj ĵaluzo Xinmei diris: “Ne diru al li, Wenwan.”
Pardonpetante pro sia favorata manĝaĵo, fraŭlino Su diris: “Kiam mi estis fremdlande, mi

volis manĝi stufitan anashepaton de Kantono, sed ĝi ne estas facile aĉetebla. Lastjare kiam mi
revenis el fremda lando, mia granda frato ĝin aĉetis por mi kaj mi maĉadis longe, tiel ke miaj
tempioj acide doloris plurajn tagojn. Nun vi allogas min per ĝi.”

Hongjian diris: “La hepatoj de kokoj kaj anasoj neniam estas uzitaj en okcidentstilaj pladoj.
En Londono mi vidis kestojn kaj kestojn da tiaj hepatoj vendatajn je tre malalta prezo kaj
kostantajn preskaŭ neniom. Oni aĉetis ilin por manĝigi katojn.”

Xinmei rimarkis: “Angloj havas malpli multajn specojn de manĝaĵoj ol usonanoj. Tamen
fremdladanoj ne sufiĉe kuraĝas nek riskas manĝi kiel ni ĉinoj, kiuj kuraĝas manĝi ĉiajn specojn
de viandoj. Ilia kuirado kuŝas en spicado kaj la nia en stufado, tial iliaj pladoj estas preskaŭ
sengustaj. Kiam ili brogas kokidon, ili forverŝas la supon kaj nur manĝas kokidaĵon. Kia
ridindaĵo!”

Hongjian prenis la paroltemon: “Tio ankoraŭ ne estas la plej ridinda afero! Komence kiam teo
enkondukiĝis al fremdaj landoj, tiuj fremdlandanoj metis funtojn da teo en akvon, kaj kiam la
akvo bolis, ili forverŝis la akvon, spicis la tefoliojn per salo kaj pipro, kaj nur manĝis tiujn
foliojn.”

Ĉiuj eksplodis per ridoj. Xiechuan diris: “Tio estas la sama kazo, kiel Fan Fanshan infuzis
Longjin-teon per kokida brogaĵo. Kiam tiu amiko de mia patro oficis kiel altrangulo en la ĉefurbo
dum la komencaj jaroj de Guangxu-a periodo de Qing-dinastio, iu reveninta el fremda lando
donacis al li skatolon da kafo. Li prenis kafon por flartabako kaj frotdifektis la haŭton en la
naztruoj.”

“Sinjoro Dong vere devenas de distinginda familio. Mi aŭdis multe da anekdotoj hodiaŭ,”
diris Hongjian.

Doninte perfingre ekpremon al sia nazumon, Shenming ektusis kaj diris: “Sinjoro Fang, kion
vi demandis al mi tiam?”

Hongjian perplekse demandis: “Kiam?”
“Tiam, kiam fraŭlino Su ankoraŭ ne alvenis,” — Hongjian ne povis rememoris tion —

“Ŝajnas, ke vi demandis al mi, kiajn filozofiajn problemojn mi studas, ĉu ne?” Al tiu ĉi kutima
demando Chu Shenming havis ŝablonan respondon. Tiam fraŭlino Su ankoraŭ ne alvenis, tial li
prokrastis sian prezentadon ĝis nun.

“Jes, jes.”
“Se via diro estas rigore analizata, troviĝas malgranda miso en ĝi. Kiam filozofo renkontas

problemon, la unua paŝo estas fari esploron, ĉu ĝi estas problemo aŭ ne. Se ĝi ne estas problemo,
ĝi estas pseudoquestion (esperante: pseŭdodemando), kiu ne bezonas solvon kaj ne estas solvebla.
Se ĝi estas problemo, la dua paŝo estas studi la solvon. Ĉu la tradicia solvo estas ĝusta aŭ ne? Ĉu
la solvo bezonas revizion? Vi probable ne volis demandi, kiajn problemojn mi studas, sed kiajn
solvojn al problemoj mi studas.”

Ĉe tio Fang Hongjian surpriziĝis, Dong Xiechuan enuiĝis kaj fraŭlino Su perpleksiĝis.
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“Bonege,” laŭte diris Zhao Xinmei, “Kiel zorgema analizado! Mirinde! Mirinde! Frato
Hongjian, kvankam vi ankaŭ studas filozofion, vi tamen devas konfesi vian malsuperecon hodiaŭ.
Por tiel bona rimarko ni tostu per plena taso.”

Pro insista peto de Xinmei, Hongjian malvolonte prenis du englutojn kaj diris: “Frato
Xinmei, mi lernis iele-trapele unu jaron en la fakultato de filozofio kaj legis kelkajn asignitajn
referencajn librojn. Antaŭ sinjoro Chu mi devas modeste lerni kiel lernanto.”

Chu Shenming diris: “Vi min flatas! El tio, kion vi diris, sinjoro Fang, ŝajnas, ke vi prenas
individuan filozofon kiel unuon kaj legas liajn verkojn. Tio povas esti kalkulata nur kiel studado
pri filozofoj, maksmmume studado pri la historio de filozofio, sed ne studado pri filozofio. Tiaj
homoj povas fariĝi ne pli ol profesoroj de filozofio, sed ne filozofoj. Mi ŝatas movi mian propran
cerbon, sed ne alies cerbon por pensi. Mi legas la librojn de sciencoj kaj literaturo, sed neniam
tiujn de filozofio krom ke mi estas devigita legi. Nuntempe multaj, kiuj pretendas esti filozofoj,
ne vere studas filozofion, sed nur personojn en filozofio. Por rigore diri, ili ne devas esti nomataj
philosophers (esperante: filozofoj), sed ‘philophilosophers’ (esperante: filofilozofo =
filozofo-studanto).”

Hongjian diris: “La vorto ‘philophilosophers’ estas bone kreita. Ĉu vi mem fabrikis ĝin?”
“Tiun neologismon iu legis en libro kaj diris al Bertie, kiu transdiris al mi.”
“Kiu estas Bertie?”
“Li estas Russell.”
Russell estis mondfama filozofo, kiu lastatempe fariĝis lordo. Chu Shenming estis tiel

familiara kun li, ke li nomis tiun per ties infanaĝa nomo. Eĉ Dong Xiechuan admiris Chu kaj
demandis: “Ĉu vi estas tre konata kun li?”

“Vi povas rigardi nin kiel amikojn. Li bone taksis min kaj petis de mi helpon respondi
kelkajn demandojn.” La Ĉielo scias, ĉu Chu Shenming ne fanfaronis. Vere Russell demandis al li,
kiam li alvenis al Anglujo, kian planon li havas, kiom da sukerkuboj li volas meti en teon, ktp.
Tiujn problemojn tiu ne povis ne solvi. — “Ĉu vi serioze studis matematikan logikon, sinjoro
Fang?”

“Mi scias, ke ĝi estas tre malfacila kaj mi ne studis ĝin.”
“Eraro troviĝas en viaj vortoj. Ĉar vi ne lernis, kiel vi ‘scias’, ke ĝi estas malfacila? Vi devus

diri ‘mi aŭdis, ke ĝi estas tre malfacila’.”
Xinmei apenaŭ diris: “Frato Hongjian malvenkis. Unu tason por puno.”, kiam fraŭlino Su

protestis por defendi Hongjian: “Vi vere estas sagaca kaj kapabla, sinjoro Chu! Mi ne kuraĝas
malfermi la buŝon pro konsterniĝo.”

Shenming replikis: “Ne malfermi la buŝon ne helpas vin. Se via penso estas same ĥaosa kaj
nelogika, la kaŭzo de eraro ankoraŭ ne elradikiĝis.”

Fraŭlino Su paŭtis: “Vi estas tre timiga! Vi eĉ volas senigi nin je libereco en nia koro. Mi
vidu, ĉu vi kapablas penetri en la koron de homoj.”

Hodiaŭ estis la unua fojo dum la tuta vivo de Chu Shenming, ke belulino diskutis pri “koro”
kun li. Li tiel ekscitiĝis, ke lia nazumo plaŭde falis rekte en la glason de lakto kaj laktogutoj
disŝpruciĝis sur la veston kaj tablotukon. Kelkaj gutoj malseke falis sur la brakon de fraŭlino Su.
Ĉiuj ĉeestantoj ne povis reteni ridon. Zhao Xinmei premis butonon de sonorilo por alvoki
kelneron ordigi la tablon. Fraŭlino Su ne kuraĝis kuntiri siajn brovojn kaj facilrapide forviŝis per
mantuko la laktoŝaŭmojn de sur sia brako. Kun ruĝiĝinta vizaĝo Chu Shenming viŝsekigis sian
nazumon. Feliĉe ĝi ne estis disrompita, sed li ne volis ĝin surporti, tiel ke li ne povis klare vidi la
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restantan rideton sur ĉies vizaĝo.
Dong Xiechuan diris: “Bone, bone. Kvankam vi faris mison, vi tamen elturniĝis sen damaĝi

ion ajn. Tio aŭguras, frato Shenming, ke via estonta geedziĝo plenos je diversaj ŝanĝoj. Tio indas
spektadon por ni ĉiuj.”

Xinmei proponis: “Ni tostu por la estonta bona edzino de nia granda filozofo. Sinjoro Fang,
trinku, eĉ nur duontason.” — Xinmei neniam sciis, ke grandaj filozofoj ne havigis al si bonan
edzinon: la edzino de Sokrato estis megero, kaj Bertrand Russell, bona amiko de Chu Shenming,
ankaŭ eksedziĝis kelkfoje.

Hongjian vere diris: “Ni esperu, ke sinjoro Chu eksedziĝos tri aŭ kvar fojojn kiel Russell.”
Kun serioza mieno Shenming kontraŭdiris: “Jen tio estas la tuto de via filozofio!”
Fraŭlino Su diris: “Ŝajnas al mi, ke vi estas ebria. Jen viaj okuloj estas ruĝaj.”
Xiechuan skuiĝis de ridego.
“Kia senprudentulo! Tiu, kiu diris tiajn vortoj, devas esti punota per unu taso da vino!”
Por tostoj Hongjian estis postulata fari unu aŭ du englutojn. Kaj nun li estis punota per unu

plena taso, kaj sciante, ke li vere misdiris, li riskis vori ĝin. Iom post iom li sentis alian memon
paroli disde sia korpo.

Shenming diris: “Ankaŭ mi alparolis lin pri la edziĝoj kaj eksedziĝoj de Bertie. Li citis
malnovan anglalingvan eldiron, ke geedziĝo ŝajnas orfarbita kaĝo, la birdoj ekster la kaĝo volas
loĝi en ĝi kaj la birdoj ene volas elflugi. Tial edziĝoj kaj eksedziĝoj alternos senfine.”

Fraŭlino Su diris: “Ankaŭ estas franca eldiro simila al tio. Tamen temas pri fortresse assiégée
(esperante: sieĝata fortikaĵo) anstataŭ birdkaĝo. Homoj ekster la fortikaĵo volas ensturmi kaj tiuj
ene volas forkuri el ĝi. Ĉu jes, Hongjian?” Hongjian skuis la kapon por indiki, ke li ne scias.

“Vi ne necesas demandi. Vi ne eraras, ĉu?” diris Xinmei.
Shenming diris: “Tute egale ĉu ĝi estas birdkaĝo aŭ sieĝata fortikaĵo, homoj kia mi, kiuj

apartiĝas de la realo, ne timas sieĝadon.”
Perdinte sian memregadon pro alkoholaĵo, Hongjian diris: “Ĉiaokaze vi povas fari artifikon

de blufado.” Pro tio li estis punita de Xinmei je duontaso da vino. Fraŭlino Su avertis al li ne
paroli multe.

Enpensiĝante, Xiechuan subite diris: “Ho jes. Inter la ĉinaj filozofoj Wang Yangming36 timas
sian edzinon.” — Wang estis la unua persono, kiun li ne titolis per “malnova amiko de la patro”
tiun tagon.

Xinmei rapide intermetis: “Ĉu ankoraŭ troviĝas aliaj personoj kiel Wang? Sinjoro Fang, vi
diris, ke vi studis la ĉinan literaturon.”

Hongjian tuj defendis sin: “Tio estas pasintaĵo. Fakte mi tute ne bone studis ĝin.”
Xinmei ĝojmiene okulumis al fraŭlino Su, kiu subite fariĝis tre stulta, ŝajne vidante nenion.
“Kiuj profesoroj instruis al vi la ĉinan lingvon en universitato?” demandis Xiechuan ne sen

intereso.
Hongjian rememoris, ke liaj instruistoj de la ĉina lingvo ne estas tiel famaj kiel Russell, Chen

Sanyuan37 kaj similaj nomoj, kiuj ŝajnas bonkvalita Havana cigaro paradanta inter lipoj, kaj diris:
“Ili ĉiuj estis nuloj, sed ili estis sufiĉe bonaj por instrui nin senvalorajn studentojn. Frato
Xiechuan, mi vere estas senscia pri poemoj. Mi malofte legis poemojn, sed se mi estos postulata

36 Wang Yangming (1472-1529), alinome Wang Shouren, famaj pensisto, filozofo, literatoro kaj strategeisto de
Ming-dinastio de Ĉinio.
37 Chen Sanyuan, alinome Chen Sanli (1853-1937), la tradicia poeto de Ĉinio.
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verki poemon, mi elbakos neniun vorton.” Aŭdinte tion, fraŭlino Su malŝatis, ke li perdis la
vizaĝon38, kaj tre volus savi lian vizaĝon.

Xiechuan rikane diris: “Ĉu vi legis poemojn de Su Manshu39 kaj Huang Gongdu40?”
“Kial?”
“Ĉar tiujn malnovstilajn poemojn kun ekzota gusto ordinaraj studentoj revenintaj el

fremdlando povas apreci. Studentoj studantaj en Japanio adoras Su Manshu, kaj tiuj en
Okcidentaj landoj admiras Huang Gongdu, ili ne scias pri Su Dongpo41 kaj Huang Shan’gu42 kaj
nur memoras tiujn ĉi duon Su Manshu kaj Huang Gongdu. Ĉu mi ne eraras? Huang Gongdu estas
iom pli bona ol Su Manshu, kies japana gusto en siaj poemoj estas tiel densa kiel la odoro de
pomado en haroj de japanino.”

Fraŭlino Su diris: “Ankaŭ mi estas ordinara studento reveninta de fremdlando, sed mi ne scias,
kies malnovstilaj poemoj estas la plej bonaj nuntempe. Diru al ni pri tio, sinjoro Dong.”

“Kompreneble tiuj de Chen Sanyuan estas la plej bonaj. De ĉi tiuj lastaj kvin aŭ ses cent jaroj,
li okupis la plej altan pozicion. Mi ofte diras, ke la grandaj poetoj post Tang-dinastio povas
grupiĝi per geografiaj terminoj: monteto (ĉine: ling), valo (ĉine: gu), monto (ĉine: shan) kaj
ebenaĵo (ĉine: yuan). Estas tri ling-oj: Du Shaoling43, Wang Guangling44 — ĉu vi scias pri tiu
persono? — kaj Mei Wanling45; du gu-oj: Li Changgu46 kaj Huang Shangu; kvar shan-oj: Li
Yishan, Wang Banshan47, Chen Houshan48 kaj Yuan Yishan49; sed nur unu yuan-o: Chen
Sanyuan,” dirante, li elstarigis sian dikfingron.

Hongjian poltrone demandis: “Ĉu oni povus aldoni ‘deklivon’ (ĉine: po)?”
“Su Dongpo. Li estis iom malpli fama.”
Hongjian klakis per la lango pro surpriziĝo. Pensante, ke li eĉ ne prenas la poemojn de Su

Dongpo en siajn kritikemajn okulojn kaj li certe havas superban arton en verkado de poemoj,
Hongjian do petis de li nove verkitan poemon por legi. Ankaŭ fraŭlino Su, sciante, ke li verkis
poemon, petis ĝin de li, ĉar nur tiuj, kiuj verkis malnovstilajn poermojn, kuraĝis diri, ke ili ne
legas novstilajn poemojn, kaj tiuj, kiuj verkis novstilajn poemojn, volis diri, ke ili ne konas, kiel
verki malnovstilajn poemojn.

Xiechuan disdonis kvar aŭ kvin paperpecojn al ĉeestantoj kaj apogis sin orgojle kontraŭ la
seĝdorso, sentante, ke tiuj personoj ne komprenas liajn versojn kaj ne povas ĝui la bonaĵojn inter
la linioj de la poemoj, kaj ke eĉ se ili donos laŭdojn, la laŭdaj vortoj ne estos sinceraj nek trafaj.
Tiam li atendis iliajn komplimentojn, kaj samtempe li sciis, ke tiuj komplimentoj ne povos lin
kontentigi, kiuj ŝajnis kvazaŭ paketo da cigaredoj iom konsolus lian avidemon por opio.

Surpapere troviĝis sep aŭ ok metraj poemoj kun rafinita tono. La poemo pri “hejmenreveno
post rezignado al armea ataŝeo” legiĝis jene:

38 “Perdi la vizaĝon” estas ĉina parolturno, signifanta “humiligite, perdi sian prestiĝon”.
39 Su Manshu (1884-1918), ĉina moderna poeto.
40 Huang Gongdu (1109-1156), poeto de Song-dinastio de Ĉinio.
41 Su Dongpo, alia nomo de Su Shi (1037-1101), fama poeto de Song-dinastio de Ĉinio.
42 Huang Shan’gu, alia nomo de Huang Tingjian (1045-1105), fama poeto de Song-dinastio de Ĉinio.
43 Du Shaoling, alia nomo de Du Fu (712-770), fama poeto de Tang-dinastio de Ĉinio.
44 Wang Guangling, alia nomo de Wang Ling (1032-1059), fama poeto de Song-dinastio de Ĉinio.
45 Mei Wanling, alia nomo de Mei Yaochen (1002-1060), fama poeto de Song-dinastio de Ĉinio.
46 Li Changgu, alia nomo de Li He (790-816), fama poeto de Tang-dinastio de Ĉinio.
47 Wang Banshan, alia nomo de Wang Anshi (1021-1086), elstaraj politikisto, pensisto, literatoro kaj reformisto

de Song-dinastio de Ĉinio.
48 Chen Houshan (1052-1101), poeto de Song-dinastio de Ĉinio.
49 Yuan Yishan, alia nomo de Yuan Haowen (1190-1257), famaj verkisto kaj historiisto dum la periodo de la fino

de Jin-dinastio kaj komenco de Yuan-dinastio en Ĉinio.
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Mi verkis bonajn versojn dum reveno por edzinajn ridkavetojn vidi,
Kaj hontis, ke vokita nomo mia eĉ ĉesigis ploron de la filo.

En la poemo pri “indigno pri la milito inter Ĉinio kaj Japanio” troviĝis jenaj du versoj:

Mi suspektas, ke l’ ĉielo estas en ebrio
Kaj perei volas tute kune kun la suno.

Kaj krome troviĝis aliaj jenaj distikoj:

Freŝa brizo ne necesas esti aĉetita,
Gaja pluv’ sufiĉe kovre ŝlosas dek mil domojn.

Frostaj fluoj pure lavas akrangulajn rokojn,
Vent’ krepuska siblas meze de ondantaj pinoj.

Licas ne eviti homojn, volas mi eskapi de la mondo,
Sola mi drone en ebri’ aprecas la velkintajn florojn.

Sed la sencoj de jenaj versoj estis tre malfacile kompreneblaj, kiaj

Okuloj elverŝitaj, klaraj kaj malplenaj, jen provizas dormantajn anasojn,
La tordiĝanta brusto, stranga kaj mistera, ja allogas kaŝitajn serpentojn.

Kunuloj kelkaj estas levportataj serĉi la malnovajn spurojn,
Fragmitoj tristaj, amaraj bambuoj brilas sur ĉagren’ mizera.

En aer’ aŭtuna, korp’ malpeza, l’ tuta vivo preterpasis,
Haroj ĉe tempioj skuas ombrojn, dek mil korvoj subrigardas.

Hongjian ne legis “Poemkolekton de Chen Sanyuan” kaj penis pripensi la fontojn de tiuj
versoj. Li pensis, kiel fragmitoj kaj bambuoj ne brulantaj povus prilumi ion, por ne paroli pri
‘ĉagren’ mizera’, kiun eĉ la serĉlumilo en povas trovi. “Kunuloj kelkaj” klare indikis amikojn, sed
ne infanojn, kiel amikoj povus esti “levportataj”? Dek mil korvoj vidas kelkajn grizajn harojn de
la poeto, ĉu ili volas nesti en malordaj haroj sur lia kapo? Pri tiuj duboj li ne kuraĝis elmeti
demandojn, timante, ke Xiechuan ridmokos lin pro lia laikeco.

Kiel kutime ĉiuj laŭdis la poemojn kaj Xiechuan reagis kun flegma ĝentileco, kvazaŭ kun la
mieno, kiun la gvidanto prezentus en ovacio de popolanoj.

Xinmei diris al Hongjian: “Verku kelkajn pecojn, por ke ni povu regali niajn okulojn per ili.”
Hongjian penis klarigi, ke li ne kapablas verki poemojn. Xiechuan diris, ke se Hongjian vere ne
konas, kiel verki poemojn, oni ne devigas lin tion fari.

Xinmei proponis: “Ni tostu per plena glaso por la bonaj poemoj de frato Xiechuan.”
Por ne malhelpi fluadon de vino ĉe lango kaj gorĝo, Hongjian englutis la vinon rekte kvazaŭ
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lasante ĝin trapasi doganlibere. Li sentis, ke ĉio en la stomako tuj leviĝos, kvazaŭ ŝtopita fekujo
ricevus alian akvopelon. Li tuj demetis la tason, kaj firme kunpremante siajn dentojn, li
subpremis la vom-ondon per sia forta volo.

Fraŭlino Su laŭdis: “Kvankam mi ne vidis sinjorinon Dong, mi povas imagi ŝian belecon.
Sinjoro Dong, per sia verso ‘Mi verkis bonajn versojn dum reveno por edzinajn ridkavetojn vidi’,
versimile pentras ŝiajn amindan rideton kaj du ridkavetojn.”

Zhao Xinmei diris: “Ŝajnas, ke ne sufiĉas por Xiechuan havi bonan edzinon, kaj li ankoraŭ
paradas per ŝi en la poemo. Tio vere vekas ĵaluzon ĉe ni fraŭloj.” Dirante, li senhonte rigardis al
fraŭlino Su, kuraĝigite de alkoholaĵa forto.

“Li sola spektas la ridkavojn sur la vizaĝo de sia edzino. Kaj nun li skribis pri ili en la poemo
kaj ni ĉiuj povas sate pririgardi,” diris Chu Shenming.

Iritite, sed ne eksplodinte per kolero, Xiechuan rigormiene diris: “Ne necesas diskuti pri
poemoj kun sensciuloj kiaj vi. Mi uzis du aludojn en tiu ĉi distiko, unu al Mei Shengyu50 en la
unua verso kaj la alian al Yang Daya51n en la dua. Ĉar vi ne scias pri iliaj fontoj, ne faru arbitrajn
kaj nekonvenajn klarigojn.”

Verŝante vinon en tason, Xinmei pardonpetis: “Pardonon! Ni punu nin per unu taso. Sinjoro
Fang, vi devus scii la fontojn de la aludoj, malkiel ni! Kial ankaŭ vi konas nenion? Mi punu vin
per du tasoj. Ek!”

Hongjian koleriĝis: “Vi ja estas senprudentulo. Kial mi devas koni pli multe ol vi?”
Pro tio, ke Xiechuan insultis ĉiujn per “sensciuloj”, kiuj inkluzivis ŝin, fraŭlino Su eksenti

malĝojon kaj moke diris: “Ankaŭ mi estas sensciulo, sed mi ne trinkos la punvinon.”
Iom ebria, Xinmei ignoris admonon de fraŭlino Su kaj diris: “Vi povas seniĝi je puno. Tamen

li devas trinki alian tason. Mi drinku kune kun li.”
Dirante, li plenigis la tason de Hongjian, prenis sian tason, drinkis per unu gluto kaj montris

sian malplenan tason al Hongjian por vidi.
Hongjian decideme diris: “Post kiam mi fintrinkos ĉi tiun tason, eĉ se vi fortranĉus mian

kapon, mi ne plu drinkos.” Li prenis la tason kaj funelis la vinon tra sian gorĝon. Post tio li levis
la tason kontraŭ Xinmei, dirante: “Vidu —” Li ankoraŭ finis la frazon per “mian tason” kaj tuj
firme tenis la buŝon fermita. Li stumble rapidis al spitujo. Kun “pu” la vino kaj manĝaĵo brue
elsputiĝis el lia buŝo. Li ne imagis, ke en lia stomako troviĝas tiel multaj aĵoj por vomi, kaj li
vomadis ĝis li perdis sian spiron. Elĵetiĝis ankaŭ liaj nazmukaĵoj, larmoj kaj stomaka suko kune
kun vomaĵoj. Li parolis al si: “Kiel granda honto! Feliĉe fraŭlino Tang ne ĉeestas.” Kvankam li
vome malplenigis la stomakon, li eksentis naŭzon. Sidiĝinte ĉe tetableto, li ne levis la kapon, kun
la vesto plene makulita per malpuraj ŝaŭmeroj. Fraŭlino Su volis aliri al li, sed li lace faris geston
por haltigi ŝin. Xinmei frapetis lian dorson dum li vomis furioze. Xiechuan alvokis kelneron por
ordigi la plankon kaj alporti lavtukon kaj li elverŝis teon en tason, por ke Hongjian povu gargari
la buŝon. Kovrante sian nazon, Chu Shenming larĝe malfermis la fenestrojn. Kun abomena mieno
li tamen sentis ĝojon en la koro, ĉar lia ŝprucigo de lakto jam estis forlavita el la memoro de ĉiuj
ĉeestantoj pro lia vomado.

Vidante, ke Hongjian iom pliboniĝis, Xiechuan ridete diris: “Vomi ĉe balustrado ne
disvastigas la fetoron. Vi ankoraŭ ne finis la manĝon, kial vi hasteme reciprokas vian regalon al ni
per manĝo nun? Ne gravas. Poste mortospite vomu kelkfoje kaj vi ellernos drinki.”

50 Mei Shengyu , alia nomo de Mai Yaochen, vidu piednoton 45.
51 Yang Dayan (?-518), fama generalo dum la periodo de Nord-Wei-dinastio de Ĉinio.
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Xinmei diris: “Vere tio pruvas, ke vi ne povas drinki. Sed laŭ nia espero, tio ne estas vero, ke
li ne povas verki poemojn nek koni filozofion.”

Kun kolero fraŭlino Su riproĉis: “Kiajn acerbajn vortojn vi diris! La tuta kulpo iras al vi, ke
vi drinkigis lin en tian embarasitan staton. Se li vere malsaniĝos pro tio morgaŭ, vi perdos vian
honoran vizaĝon kiel gastiganto. — Kia vi sentas vin nun, Hongjian?”

Ŝi alpremis siajn fingrojn sur la frunton de Hongjian. Vidante tion, Xinmei pentis, ke li ne
lernis la ĉinan boksadon, alie li jam estis fatale vundinta lin, kiam li frapetis lin je la dorso.

Hongjian flankenmetis sian kapon kaj diris: “Estas nenio. Nur la kapo iom doloras. Frato
Xinmei, mi vin jam malesperigis kaj fuŝis ĉies manĝon hodiaŭ. Bonvole daŭrigu manĝadon. Mi
volas hejmeniri antaŭtempe. Alian tagon mi vizitos vian rezidejon por peti de vi pardonon, frato
Xinmei.”

Fraŭlino Su konsilis al li: “Restu plian momenton. Ne iru ĝis via kapo ne doloros.”
Xinmei deziregus tuj foririgi lin kaj diris: “Kiu havas Tigran Bazalmon? Shenming, vi ĉiam

kunportas medikamentojn kun vi. Ĉu vi havas tian bazalmon?”
Shenming eligis el la poŝoj de jako kaj pantalono amason da skatoletojn de medikamentoj.

Inter ili troviĝis tablojdoj, piloloj kaj ungventoj por refreŝigi gorĝon, sanigi cerbon, fortigi
pulmojn, faciligi fekadon, fluigi ŝviton kaj mildigi doloron. Fraŭlino Su prenis el ili bazalmon,
dabis iom per la fingro kaj ŝmiris ĝin ĉe liaj tempioj. La alkoholaĵo en la ventro de Xinmei
preskaŭ ĉiom fariĝis vinagro de ĵaluzo. Reginte sin dum momento li diris al Hongjian: “Ĉu iom
pliboniĝis? Hodiaŭ mi ne riskas restigi vin ĉi tien. Alian tagon mi invitos vin ankoraŭfoje. Mi
venigos aŭton por sendi vin hejmen.”

Fraŭlino Su diris: “Ne venigu aŭton. Lasu lin veturi per mia aŭto kaj mi akompanos lin
hejmen.”

Xinmei surprizite plilarĝigis siajn okuloj kaj balbute demandis: “Ĉu vi, vi ne plu manĝas?
Estas ankoraŭ multe da manĝaĵoj.”

Hongjian malforte petis al fraŭlino Su ne akompani lin hejmen.
Fraŭlino Su respondis: “Mi jam satas. La pladoj estas riĉaj hodiaŭ. Sinjoroj Chu kaj Dong,

bonvole helpu vin mem al manĝaĵoj. Mi foriras pli frue. Xinmei, dankon al vi.”
Kun malĝoja mieno Xinmei vidis ilin ambaŭ enaŭtiĝi. Lia plano, ke li volas Hongjian

humiliĝi antaŭ la vizaĝo de fraŭlino Su hodiaŭ, preskaŭ tute sukcesis, sed tiu ĉi sukceso pruvis
lian fiaskon.

Hongjian oblikve sin apogis al la aŭta kuseno. Fraŭlino Su demandis, ĉu li volas malstreĉi la
kravatan nodon, kaj li skuis la kapon. Ŝi petis lin fermi la okulojn por ripozi momenton. En la
malluma mondo de li kreita, li sentis, ke la malvarmaj fingroj tuŝas lian frunton, kaj aŭdis ŝin
mallaŭte paroli al si: “Pauvre petit (esperante: povruleto)!” Li ne havis sufiĉan forton por proteste
salteleviĝi. Kiam la aŭto atingis la domon de la familio Zhou, fraŭlino Su ordonis al la pordisto de
la familio Zhou helpi ŝian ŝoforon kune enirigi Hongjian. Kiam gesinjoroj Zhou mirplene
elrapidis por renkonti fraŭlinon Su, ties aŭto jam forveturis. Ili ne povis kontentigi sian
scivolemon kaj neoportune estis detale demandi al Hongjian kuŝanta en la lito kun la kapo
kovrata. Tio, kion ili povis fari, estis pridemandi la pordiston. Ili plendis pri ties manko de
observopovo kaj riproĉis al li, ke tiu ne zorgeme observis fraŭlinon Su.

La sekvantan matenon Fang Hongjian frue vekiĝis, sentante, ke en lia kapo troviĝas strio da
seganta doloro kaj lia lango ŝajnas kvazaŭ palmfibra mato uzata por viŝi ŝuplandumon antaŭ eniro
al ĉambro. Ĝis posttagmeze li kuŝis en la lito, kaj eksentante sin komforta, li ellitiĝis. Li skribis
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leteron al fraŭlino Tang, dirante, ke li estas malsana, sed ne volante mencii la okazintaĵon de la
antaŭa tago. Rememorante la incidentojn de la antaŭa tago, li sentis bedaŭron al fraŭlino Su. Ŝi
telefonis al li kaj petis informon pri lia malsano antaŭtagmeze kaj posttagmeze. Pro tuttaga
senmoviĝo li volis promeni sub la luno. Tiam fraŭlino Su ankoraŭfoje telefonis al li, demandante,
ĉu li pliboniĝis kaj havas humoron iri al ŝia hejmo vespere por babili.

Tiu tago estis la dekkvina de la kvara monato laŭ la lunkalendaro. La luno ĉe la turno de
malfrua printempo kaj komenca somero estis por geamantoj, dum la luna pejzaĝo de aŭtuno kaj
vintro prezentiĝis por poetoj. Sub plene ronda luno li deziregus iri vidi fraŭlinon Tang, sed li
vizitis fraŭlinon Su anstataŭe.

La patrino kaj bofratino de fraŭlino Su iris al kinejo, la servistino ankaŭ eliris promeni, kaj
nur ŝi kaj la pordisto restis hejme. Ŝi akceptis Hongjian, dirante, ke ŝi antaŭe volus iri al la kinejo.
Ŝi petis al Hongjian sidi dum momento kaj ŝi iris supren surporti plian veston, tiel ke ili povis ĝui
la lunpejzaĝon en la ĝardeno. Tuj kiam ŝi iris malsupren, Hongjian, antaŭ ĉio, ekflaris la
bonodoron, kiun li ĵus ne flaris, kaj trovis, ke ŝi ne nur surmetis plian veston, sed ankaŭ iom
ŝminkis la lipojn. Ŝi kondukis lin en sesangulan pavilonon kaj ambaŭ sidiĝis ĉe balustrado. Li tuj
ekkonsciis, ke la situacio estas tre riska kaj li ne devus memvole ĵeti sin en la kaptilon. Tio igis lin
penti senfine. Li dankis ŝin ankoraŭfoje. Ŝi ree demandis pri liaj lastnokta dormo kaj hodiaŭa
apetito. Post kiam ili laŭdis tri aŭ kvar fojon la brilan kaj puran lunon super ilia kapo, ili jam
malhavis ion por diri, nur rigardante supren al la luno. Li kaŝe direktis sian rigardon al ŝia vizaĝo,
kiu aspektis tiom glate kaj pure, ke ŝajne lunlumo verŝita sur ĝi glitfalus. En ŝiaj okuloj rebrilis la
luno kaj la ruĝo sur ŝiaj lipoj, kiun la lunaj radioj ne povis pale lavi, jam fariĝis malseka kaj
malhela. Ŝi konceptis, ke li rigardas ŝin. Ŝi turnis sian vizaĝon al li kaj ridetis. Lia volo rezisti
kontraŭ ŝia ĉarmeco ŝajnis fiŝo ekster akvo, kiu frapis la kapon kaj voston kontraŭ la tero, sed ne
povis sin savi. Li stariĝis kaj diris: “Mi devas foriri, Wenwan.”

Fraŭlino Su diris: “Ankoraŭ tre frue. Kial vi tiel hastemas? Sidu momenton plu.” Ŝi montris
la lokon ĉe sia flanko, kie li ĵus sidis.

“Mi volas sidi iom malproksime de vi — vi estas tre bela! La luno mistifikas min agi stulte.”
Ŝiaj delikataj ridsonoj donis al lia koro spasman doloreton. “Ĉu vi tiel timas esti stultulo?

Sidiĝu. Mi ne volas, ke vi sidas tiel rigide kaj serioze. Ni ne sidas en preĝejo por aŭskulti
predikadon. Mi demandas al vi saĝulo, je kia kosto vi volontas esti stultulo,” ŝi petole demandis,
turninte sian vizaĝon al li.

Li mallevis sian kapon kaj ne kuraĝis ŝin ekrigardi. Tamen ŝi troviĝis nerezistebla en liaj
oreloj kaj nazo. En lia cerbo naĝis la impreso pri ŝia rideto, kiel folio turniĝanta en vortico. “Mi
ne havas kuraĝon esti stultulo.”

Kun triumfa rideto, ŝi mallaŭte diris: “Embrasse-moi (esperante: kisu min)!” Dirinte, ŝi
eksentis honton. Ŝi miris, ke ŝi eĉ havas la kuraĝon fariĝi stultulo, sed ŝi nur kaŝis sin en tiuj
fremdlandaj vortoj kaj ordonis lin kisi ŝin. Li ne povis eskapi kaj turnis sian vizaĝon por kisi ŝin.
Lia kiso estis tre delikata kaj kovris tre malgrandan punkton, kvazaŭ mandareno de Qing-dinastio
tuŝetis per siaj lipoj la randon de te-taso por sugesti al la gasto, ke tiu devas foriri anstataŭ resti pli
longe aŭ kvazaŭ atestanto en la antaŭa kortumo de okcidenta lando, ĵurante, liptuŝetis Biblion.
Maksimume la kiso esprimis intimecon je respekta distanco, simile al tiu de kredantinoj, kiuj kisis
la grandan piedfingron de viva Budho en Tibeto aŭ de romana papo. Post kisado ŝi apogis sian
kapon sur lian ŝultron kaj softe eligis suspiron kiel en dolĉa dormado de infano. Li ne kuraĝis
moviĝi. Post longa momento ŝi rektigis sin en sida pozo kvazaŭ el ŝonĝo, kaj ridete diris: “La
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stranga luno vere igas, ke ni ambaŭ fariĝis stultuloj.”
“Kaj plie ĝi logis min fari nepardoneblan pekon! Mi ne povas resti plu.” Tiam li nur timis, ke

ŝi proponas fianĉiĝon kaj geedziĝon por garantii la amon inter ili.
“Mi nepre ne lasos vin for — nu, foriru. Ĝis morgaŭ.” Vidinte lian vizaĝesprimon, ŝi

konsideris, ke li kovas grandan impulson kaj emas perdi sinregadon, tial ŝi ne riskis lin restigi. Li
fume elrapidis tra la pordo, pensante, ke lia ĵusa kiso estis tre malpeza kaj ĝi ne estas la atesto, ke
li amas ŝin, kvazaŭ kisado estus io mezurebla per pezo.

Fraŭlino Su okule sekvis lin for kaj ankoraŭ sidis en la pavilono. Nur ĝojo plenigis ŝian
koron kaj ŝi ne formis definitivan ideon. Ŝi nur ekpensis pri du versoj “Supre brilas plena lun’ en
la ĉielo / jam duonmonato pasis jen en mondo”. Ŝi ne sciis, ĉu tiuj du versoj estas cititaĵoj aŭ
estiĝis pro inspiro. Nun estas mezo de aprilo. Kio okazos en la mezo de aŭgusto? Ŝi ekrememoris
la verson de Cao Yuanlang “ventro de gravedulinoj tuŝas la ĉielon” kaj eksentis ondon da naŭzo.
Aŭdinte la servistinon reveni, ŝi stariĝis kaj, instinkte elpoŝiginte mantukon, ŝi ekviŝis la buŝon,
kvazaŭ kisado lasus spuron sur ĝi. Ŝi sentis, ke la resto de hodiaŭa nokto ŝajnas saltotabulo ĉe
marbanejo, sur kies ekstremo ŝi staras kaj pretas plonĝi en la la morgaŭan ĝojon. Ŝi tremetis pro
ekscitiĝo.

Fang Hongjian revenis al sia ĉambro kaj ŝlosis deinterne la pordon. Disŝirinte kvin aŭ ses
malnetojn, li fine pretigis la jenan leteron:

Fraŭlino Wenwan,
Mi skribis ĉi tiun leteron al vi, ĉar mi sentas honton por revidi vin. Ĉio, kio okazis de la

pasinteco ĝis hodiaŭa nokto, tute estas mia kulpo. Mi ne havas ajnan pretekston nek povas fari
klarigojn. Mi ne kuraĝas peti de vi pardonon, kaj mi nur esperas, ke vi forgesas kiel eble plej
rapide la molan, malfortan kaj nekuraĝan homon kia mi. Ĉar mi sincere respektas vin, mi eĉ pli
ne toleras difekti vian amikecon al mi. Mi ne meritas la favoron, kiun vi donas al mi dum ĉi tiuj
lastaj monatoj, sed mi prenas ĝin kiel eternan valoran rememoraĵon.

Ĝojon al vi.
La tutan nokton li ne bone dormis pro honto kaj pento. La sekvantan tagon li iris al la banko

kaj sendis la leteron al ŝi per speciala kuriero. Sidante sur pingloj, li timis, ke aliaj implikaĵoj
sekvos. Ĉirkaŭ je la dekunua, praktikanta lernanto alvenis anonci lian telefonvokon, dirante, ke la
vokanto estas nomata Su. Ĉe tio liaj kruroj malfortiĝis. Levinte la aŭdilon, li anticipis, ke ŝiaj
riproĉaj vortoj povos aŭdiĝi tra la tuta banko.

Fraŭlino Su diris per softa kaj mola voĉo: “Ĉu Hongjian parolas? Mi ĵus ricevis vian leteron.
Kaj mi ankoraŭ ne ĝin malfermis. Kion vi diras en la letero? Se vi diras bonajn vortojn, mi ĝin
malfermos. Sed se ne troviĝas bonaj vortoj en ĝi, mi ne ĝin malfermos. Mi atendas kaj malfermos
ĝin por hontigi vin antaŭ via vizaĝo.”

Li estis tiel terurita, ke lia kapo preskaŭ ŝrumpis ĝis ŝultroj kaj liaj brovoj puŝiĝis en la harojn.
Li sciis, ke fraŭlino Su prenis ĝin por la letero de edziĝpropono kaj kokete intencis lin embarasigi.
Li tuj diris: “Bonvole malfermu ĝin rapide, mi petas.”

“Kial tiel vi urĝas! Nu, mi tuj ĝin legos. Atendu. Ne demetu la aŭdilon... Mi jam legis, sed mi
ne komprenas, kion vi diris. Venu kaj faru klarigojn al mi poste.”

“Ne, fraŭlino Su, ne, mi ne kuraĝas vidi vin...” Ne plu povante kaŝi la fakton, li mallaŭte diris:
“Mi havas alian...” Kiel diri? Malbonege! Eble miaj kolegoj subaŭskultas... “Mi havas alian...
personon.” Findirinte, li kvazaŭ malŝarĝis la pezon.

“Kion? Mi ne klare aŭdis vin.”
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Li suspirante skuis la kapon. Malpacience li stumble ekparolis france: “Fraŭlino Su, ni parolu
france. Mi...mi amas personon...amas virinon alian, ĉu kompreni? Pardonon. Mi petas mil
pardonojn.”

“Vi...vi damninda idioto!” ŝi insultis ĉine en la voĉo ŝajne tremanta. Ŝia insulto ŝajne donis al
li pezan vangofrapon, kaj li memdefende demetis la aŭdilon. Tamen ŝia voĉo senĉese kirliĝis en
lia menso.

Tagmeze li iris al najbara okcidentstila restoracieto por manĝo, timante paroli kun aliaj. Li
ekhavis alian ideon, ke eble fraŭlino Su mortigos sin pro amperdo, kaj li ne povis manĝi ion ajn
pro maltrankvileco. Li haste reiris al la banko kaj skribis leteron al ŝi, petante, ke ŝi donu
pardonon al li kaj zorgu pri sia sano. Li nigrigis sin kiel senvaloraĵon kaj petegis al ŝi ne plu
korinkliniĝi al li. Poŝtinte la leteron, li iom trankviliĝis. Eksentante malsaton, li denove eliris por
manĝo. Post la kvara, liaj kolegoj pretis disiri, kaj li pensis, ke li ne havas humoron viziti
fraŭlinon Tang. Dume la poŝta oficejo donis al li telegramon kaj li estis kaptita de paniko,
pensante, ke ĝi certe estas pri la morto de fraŭlino Su. Kiu sendis tiun telegramon? Kiam li ĝin
malfermis, li trovis, ke ĝi estas sendita de “Pingcheng”, ŝajne gubernia nomo de Hunan-provinco.
Lia paniko malpliiĝis kaj lia surprizo pliiĝis. Li rapide havigis al si telegraman kodlibreton kaj
malĉifris la telegramon jene: “Propono de posteno de brofesoro al vi. Monata sajlaro je 340
dolaroj plus vojaĝkosto. Bonvole delegrame respondu. Gao Songnian, estro de Nacia
Sanlju-Univeresitato.” “Brofesoro” devus esti eraro de “profesoro” kaj “delegrame” devus esti
“telegrame”. Li neniam aŭdis pri Sanlju-Universitao, eble nove establita post milito, nek sciis, kiu
estas Gao Songnian, nek sciis, al kiu fakultato tiu proponis lin kiel profesoron. Sed tiu propono de
nacia universitato malproksima de kelkmil lioj estis ekstra honoro al lia statuso. Ĉar la milito
leviĝis nur unu jaron, la profesoreco de nacia universitato ankoraŭ estis la enviebla posteno inter
salajruloj. Ĉe direktoro Wang li informiĝis, ke “Pingcheng” vere situas en Hunan-provinco.
Petinte de li la telegramon, Wang tralegis ĝin kaj laŭdis, ke li vere meritas la postenon, kaj
rimarkis, ke la Banko de Origo estas malgranda lageto, kie la drako, kia li, ne devus resti. Kaj
krome li aldonis, ke la profesoro de trijara instruado en nacia universitato estas egala al ŝtata
oficialulo investita de ĉefministro. Aŭdinte tion, Hongjian tre ĝojis. Li pensis, ke tio estas la
mesaĝo pri pliboniĝo de lia sorto kaj lia propono de gefianĉiĝo al fraŭlino Tang certe iros glate.
Tiu tago estis vere memorinda, ĉar li rompis kun malnova implikaĵo kaj ricevis novan ŝancon.

Vespere li diris tion al gesinjoroj Zhou. Ankaŭ sinjoro Zhou ĝojis, sed li nur diris, ke
Pingcheng estas tre malproksime. Hongjian respondis, ke li ankoraŭ ne faris decidon akcepti la
proponon. Sinjorino Zhou diris, ke ŝi sciis, ke li unue petos la permeson de fraŭlino Su Wenwan.
Ŝi aldonis, ke se tradiciaj paroj tenas tiel bonan rilaton kiel Hongjian kaj fraŭlino Su, ili jam
geedziĝis. La modernaj paroj, kvankam ankoraŭ negeedzigitaj, ofte montras intimecon per tiaj
esprimoj kiaj “mia koro, mia karno”, kaj post kiam ilia dolĉeco elĉerpiĝos, geedziĝo eble ne
alportos bonaĵon al ili. Hongjian mokridis ŝin, kiu nur sciis pri fraŭlino Su.

Ŝi demandis: “Ĉu vi ankoraŭ havas alian amatinon?”
Kun triumfa sento Hongjian senpripense diris, ke li rakontos pli multe al ŝi en tri tagoj. Ŝi

eknaskis ĵaluzon por sia mortinta filino kaj diris: “Mi ne imagas, ke vi vere estas peco da bona
grasa viando vete akirata de aliaj!”

Li ignoris tiujn vulgarajn vortojn. Reirinte en sian ĉambron, li skribis la jenan leteron:
Xiaofu,

La leteron skribitan de mi antaŭhieraŭ vi probable legis. Mi jam tute resaniĝis. Se vi volas
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skribi leteron por min konsoli, mi ankoraŭ ĝin akceptos kun bonvenigo. Hodiaŭ mi ricevis la
telegramon el Sanlju-Universitato, kiu engaĝas min kiel profesoron. La situo de la universitato
ŝajne estas iom malproksima, sed tio estas ŝanco por mi. Mi petas al vi fari decidon por mi, ĉu mi
akceptos la inviton aŭ ne. Kio estas via plano por la lasta duono de la jaro? Se vi volas daŭrigi
vian lernadon en Kunmingo, ankaŭ mi povos serĉi oficon tie. Se vi lernos en universitato de
Ŝanhajo, do Ŝanhajo fariĝos la loko, al kiu mi korinklinos. Unuvorte mi obsedas vin, alkroĉiĝas
al vi kaj sorĉas vin kiel fantomo maljuste murdita, kaj mi neniel lasas vin kvieta. Delonge mi
volas al mi — Aĥ! ‘Vi’ estas erare skribita per ‘mi’. Tiu plumeraro havas signifon. Pensu kial. —
diri simplan frazon, kiu jam ripetiĝadas kelkmil fojojn. Mi deziregus inventi freŝan kaj flosantan
esprimon, kiun nur mi povas diri kaj nur vi povas aŭdi. Post kiam mi estos dirinta kaj vi estos
aŭdinta, tiu esprimo fluge malaperos. En pasinteco, nuno kaj estonteco ne troviĝas alia viro, kiu
diras la saman esprimon al alia virino. Sed tre bedaŭrinde, ke mi nur diras al vi, senkompara en
la mondo, la kliŝaĵon por esprimi mian senton al vi, la kliŝaĵon, kiun homoj uzas dum kelkaj miloj
da jaroj. Ĉu vi permesas al mi diri tion? Mi ne devus estis tiel trudema. Vi ne scias, kiel mi timas
vian koleriĝon.

Frumatene de la sekvanta tago Hongjian ordonis al la ŝoforo de direktoro Zhou sendi la
leteron. Posttagmeze kiam li eliris el la banko, li tuj direktis sin al la hejmo de fraŭlino Tang.
Kiam lia rikiŝo atingis la pordon, li vidis la aŭton de fraŭlino Su parkanta tie. Li eksentis
embarason kaj timon. La ŝoforo de fraŭlino Su demetis la ĉapon kaj diris: “Vi venis en ĝusta
tempo, sinjoro Fang. La fraŭlino venis ĉi tien antaŭ nelonge.”

Hongjian blagis: “Mi preterpasas kaj mi ne eniros.” Li faris turniĝon al la direkto de lia hejmo.
Tio estas vitreca mensogo, fragila kaj travidebla, kaj la ŝoforo certe kaŝe ridas pri li, li pensis. Ĉu
fraŭlino Su dissemas dirojn malutilajn kaj ruinigos mian bonan aferon? Sed ŝi ne certe scias, ke
mi amas fraŭlinon Tang, kaj se ŝi eldiros, kio okazis dum la lasta duonjaro, ŝi nur humiligos sin
mem. Tiamaniere li konsolis sin, tiel ke li liberiĝis de zorgoj.

La tutan sekvantan tagon li vane atendis. Ne alvenis la letero de fraŭlino Tang. La trian tagon
li vizitis ŝin, sed la servistino diris, ke ŝi ne estas hejme. En la kvina tago ankoraŭ neniu letero
alvenis. Li faris du vizitojn, sed li ne vidis ŝin. Li nek bone dormis nek havis apetiton pro
maltrankvileco. Li recitis sian leteron dekkelkajn fojon, pesis ĉiun vorton kaj ne trovis ion
ofendan en ĝi. Eble ŝi estas hezitema pro tio, ke ŝi volas daŭrigi lernadon, kaj aliflanke li estas pli
aĝa ol ŝi je ok aŭ naŭ jaroj, kaj ke se ŝi enamiĝos, tio kondukos al geedziĝo kaj li ne povos
atendos ĝis ŝi finos sian lernadon en universitato. Se nur ŝi promesos al li, ke ŝi gardos sian
ĉastecon, ŝi estas permesata kiam ajn edziniĝi. Bone, mi skribos alian leteron al ŝi, petante, ke ŝi
permesu al mi interparoli vidalvide en dimanĉo, la sekvanta tago. Ĉio estos farita laŭ ŝia ordono.

Tiun nokton ventego blovis. La sekvantan tagon pluveto falis, kaj sekvis pluvego, kiu daŭris
ĝis posttagmeze. Kontraŭ pluvo Hongjian iris al la hejmo de fraŭlino Tang kaj ŝi eĉ troviĝis hejme.
Li iom sensis, ke la servistino sintenas alia, kaj li ne donis atenton al ŝi. Je ekvido de fraŭlino
Tang, li rimarkis, ke ŝi aspektas tre deteniĝema hodiaŭ sen kutima rideto. Ŝi eliris kun granda
paperpakaĵo en mano. Tute malkuraĝiĝinte, li diris: “Mi venis dufoje, sed vi ne estis hejme. Ĉu vi
jam ricevis mian leteron de lundo?”

“Jes, sinjoro Fang,” — ŝia parolmaniero per antaŭa titolado al li igis lin senspira — “Mi
aŭdis, ke sinjoro Fang preterpasis ĉi tien marde, kial vi ne eniri? Tiun tagon mi estis hejme.”

“Fraŭlino Tang,” — ankaŭ li parolis al ŝi per antaŭa titolado — “Kiel vi povis scii, ke mi
preterpasis marde?”
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“La ŝoforo de mia kuzino vidis vin, sinjoro Fang, kaj li miris, kial vi ne eniras. Li diris tion
al mia kuzino kaj ŝi al mi. Tiutage vi devus eniri, ĉar ni parolis pri vi.”

“Ĉu mi indas vian diskutadon!”
“Ni ne nur diskutis pri vi, sed ankaŭ studis vin. Ni sentas, ke via konduto estas mistera.”
“Kio mistera troviĝas en mi?”
“Ĉu vi ne estas sufiĉe mistera? Kompreneble al naivaj knabinoj kia mi vi estas abisme

nesondebla. Mi konas vian elokventecon, sinjoro Fang, kaj vi havas kontentigajn kaj orelplaĉajn
klarigojn pri via kondutado. En la plej malbona okazo, vi nur diras ‘Mi ne havas pretekston nek
povas fari klarigojn.’ Oni certe donas pardonon al vi. Ĉu mi pravas?”

“Kio?” Hongjian salte leviĝis. “Ĉu vi jam legis mian leteron al via kuzino?”
“Mia kuzino memvole donis ĝin al mi kaj ŝi diris al mi ĉion, kio okazis de la ŝipa veturo ĝis

tiu nokto.”
Sur ŝia vizaĝo naĝis indigno kaj li ne kuraĝis vidi ŝin en la vizaĝon.
“Kion ŝi diris?” li murmure demandis. Li kredis, ke Su Wenwan certe troigis sian rakontadon,

dirante, ke li tentis ŝin kaj kisis ŝin. Li pretis refuti ŝin per faktoj.
“Ĉu vi ne scias, kion vi faris mem?”
“Fraŭlino Tang, mi klarigu...”
“Vi havas ‘rimedon por klarigi’, do diru al mia kuzino unue.” Ordinare Fang Hongjian ŝatis

fraŭlinon Tang pro ŝia inteligenteco. Tiam li vere esperis, ke ŝi havas mallertan langon kaj ne
estas tiel agresema. “Mia kuzino ankoraŭ diris al mi kelkajn aferojn pri sinjoro Fang. Mi ne scias,
ĉu ili estas veraj aŭ ne. Vi nun loĝas en la familio Zhou. Laŭdire Zhou ne estas via ordinara
parenco, sed via boparenco. Sinjoro Fang estis edzigita...” Kiam Hongjian volis intermeti,
fraŭlino Tang, kiu estis vere inda filino de advokato, konante la teknikon pridemandi la atestanton
en la kortumo, ne donis ŝancon al li argumenti. “Mi ne bezonas klarigon, ĉu ili estas viaj
boparencoj. Se jes, tio estas ĉio, pri kio ni temas. Ĉu vi enamiĝis en fremda lando dum ĉi tiuj jaroj,
mi ne scias. Sed sur la ŝipo veturanta al la lando vi ekhavis korinklinon al fraŭlino Bao kaj vi
intime sekvis ŝin kiel ombro, ĉu ne?” Hongjian diris nenion kun mallevita kapo. “Post kiam
fraŭlino Bao foriris, vi tuj turnis vin al mia kuzino por amo ĝis... Mi ne bezonas paroli plu. Kaj mi
aŭdis, ke vi studis en Eŭropo, sed gajnis usonan akademian gradon...”

Stamfante, Hongjian kolere diris: “Ĉu mi fanfaronis al vi pri mia akademia grado? Mi nur
ŝercis kun vi per ĝi.”

“Sinjoro Fang estas saĝulo. Vi faras ĉion ŝerce kaj frivole, sed la malsaĝuloj kiel ni prenas
viajn ŝercojn serioze...” Kiam fraŭlino Tang trovis, ke li penas sufoki ploremon, ŝia koro moliĝis.
Tamen tiumomente ju pli kompatema al li ŝi fariĝis, des pli profunde ŝi malamis lin kaj des pli
forte ŝi volis lin riproĉi. “Vi havas riĉan pasintecon, sinjoro Fang. Pri la homo, kiun mi amas, mi
volas okupi lian tutan vivon. Antaŭ ol renkonti min, li devas ne havi pasintecon kaj atendi min
kun sia blanka fono...” Hongjian restis senvorta kun klinita kapo. “Mi nur esperas, ke vi havas
brilan perspektivon, sinjoro Fang.”

Liaj koro kaj korpo fariĝis sensentaj, kvazaŭ elektra kurento trapasus lin. Li nur sciis, ke
fraŭlino Tang alparolas lin, sed li ne havis humoron por kompreni ŝiajn vortojn, kvazaŭ lia menso
estus kovrita per olepapero, tra kiu ŝiaj vortoj pluvgute ne povus filtriĝi, sed la olepapero tremetus
sub la batado de pluvgutoj. Kiam li aŭdis la lastan frazon, li malespere venis al la kompreno. Li
levis la kapon kun okuloj plenaj je larmoj, kiel knabego estis batita kaj skoldita, kun vizaĝo
larmomakulita. Fraŭlino Tang tuj eksentis acidecon en la nazo.
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“Vi pravas. Mi estas trompinto, mi ne kuraĝas argumenti plu. Poste mi neniel vin ĝenos.” Li
stariĝis kaj ekiris.

Fraŭlino Tang volus diri: “Kial vi ne vin defendas? Mi kredos vin.” Sed ŝi nur diris: “Do,
adiaŭ.”

Akompanante lin foriri, ŝi esperis aŭdi liajn pliajn vortojn. Ekstere pluvo furiozis. Ĉe la pordo
ŝi vere volus reteni lin ĝis pluvo malintensiĝos. Ĵetinte pluvmantelon sur la ŝultron, li ekrigardis
ŝin kaj timeme hezitis premi ŝian manon. Kiam ŝi vidis en liaj okuloj la brilon, kiun larmoj estis
vualintaj, ŝi mallevis la okulojn por ne pririgardi. Ŝi mekanike etendis sian manon kaj diris:
“Adiaŭ...” Kelkfoje “Ĉu vi ne restos plian momenton?” povas peli la gaston for kaj kelkfoje
“Adiaŭ” povas reteni lin. Ĉar ŝi ne povis reteni lin, ŝi aldonis: “Mi deziras al vi bonan vojaĝon.”

Kiam ŝi reiris en sian dormoĉambron, ŝia ĵusa aroganteco tute formortis kaj ŝin kaptis laceco
kaj ĉagreno. La servistino venis diri: “Estas strange, ke sinjoro Fang staras trans la strato kaj
malsekiĝis en pluvo.”

Ŝi tuj rapidis al la fenestro kaj vidis, ke sinjoro Fang staras kun la dorso al la strato diagonale
ekster la heĝo de la domo, kaj pluvstrioj en vento oblikve vipis lian senreagantan korpon. Dum ŝi
rigardis, ŝia koro degelis en amaran akvon. Ŝi pensis, ke se li ankoraŭ ne foriros post unu minuto,
ŝi, spite al alies mokoj, sendos la servistinon lin revenigi. Tiu minuto ŝajne daŭris tre longe. Ŝi ne
povis atendi plu. Apenaŭ ŝi doni ordonon al la servistino, kiam li subite turnis sian vizaĝon, skuis
sian korpon, kiel hundo svingis siajn harojn, por forigi ĉirkaŭajn pluvgutojn kaj foriris. Ŝi pentis,
ke ŝi tro kredis sian kuzinon, kaj parolis senkompate en kolero, kaj aliflanke ŝi timis, ke li,
senprudentigita kaj spiritmanka, eble estos morte renversita de aŭto aŭ tramo. Ŝi direktis sian
rigardon al la brakhorloĝo kelkfoje. Post unu horo, ŝi telefonis al la familio Zhou, informiĝinte,
ke li ankoraŭ ne hejmeniris. Konsternite, ju pli ŝi pensis, des pli ŝi timis. Post vespermanĝo pluvo
jam ĉesis. Ne volante, ke ŝiaj familianoj aŭdas, ŝi ŝtele eliris kaj faris telefonadon per la telefonilo
de la najbara sukeraĵejo. Pro mensa konfuzo la unuan fojon ŝi turnis sur la ciferplato malĝustan
telefonnumeron kaj la duan fojon, kiam la telefono konektiĝis, ŝi nur aŭdis telefonilon soni longe
ĉe alia fino, sed neniu respondis. La tri familianoj de direktoro Zhou jam eliris por vizito.

Hongjian stupore sidis en kafejo kaj ne iris hejmen ĝis tiam. Kiam li eniris tra la pordo, la
servistino diris al li, ke fraŭlino Su telefonis. Aŭdinte tion li eksentis koleran fajron leviĝi kaj li
sobriĝis el la stuporo. Dum li ŝanĝis la malsekan veston por la seka, sonis la telefonilo kaj li
ignoris ĝin. La servistino kuris supren, levis la aŭdilon kaj diris al li: “Grandsinjorido Fang, la
telefonvoko el fraŭlino Su.” Antaŭ ol bone surhavi la ŝtrumpojn, li elsaltis el la ĉambro kun
maldekstra piedo nuda, kaj kaptis la aŭdilon. Malgraŭ tio, ke la servistino povos aŭdi, li per raŭka
voĉo — malfeliĉe li jam malvarmumis pro malsekigo de pluvo, kun nazo ŝtopita kaj gorĝo
malforta —diris: “Ni jam rompis, rompis! Ĉu vi aŭdas? Kial vi telefonadis fojon post fojo? Kia
honto! Vi faris bonan ĝenaĵon! Mi atendas kaj vidas, ke vi neniam edziniĝos la tutan vivon...”

Li subite trovis, ke ŝi jam frue demetis la aŭdilon. Li preskaŭ telefone vokis fraŭlinon Su kaj
devigis ŝin finaŭskulti lian severan insultadon. La servistino aŭdis lian monologon kun intereso ĉe
la turno de la ŝtuparo kaj haste rapidis al la kuirejo por raporti.

Kiam fraŭlino Tang aŭdis “Kia honto!”, ŝi tuj demetis la aŭdilon. Sentante sin kapturna, ŝi
malfacile retenis siajn larmojn kaj hejmeniris.

Tiun nokton, pensante pri dumtaga okazintaĵo, Hongjian trafis ondon kaj ondon da febro. Li
preskaŭ ne kredis, ke tio vere okazis. Pro ĉikana kaj detala malkaŝigo de fraŭlino Tang, li sentis
sin tro abomeninda kaj fia por esti viro. La sekvantan tagon, tuj kiam li ellitiĝis, la rikiŝisto de
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fraŭlino Tang sendis paperpakaĵon sen surskribo, kiun li vidis la antaŭan tagon. Li divenis, ke ĝi
estas la letero de li skribita al ŝi. Li klare sciis, ke ŝi skribis nenion, sed li esperis ke ŝi skribis
kelkajn vortojn por plilongigi ilian senton ĉe la rompo de la rilato inter ili. Li tuj malfermis la
pakaĵon kaj nur vidis sian propran leteron al ŝi. Malvigle kun mallevita kapo, li pakis ŝiajn
leterojn per la antaŭa pakaĵpapero kaj donis ĝin al la rikiŝisto. Kiam fraŭlino Tang ricevis la
skatoleton pakitan per papero, ŝi scivoleme malpakis ĝin. Jen estis la orpapera skatoleto de
farĉitaj ĉokoladoj, kiun ŝi mem donacis al li. Ŝi sciis, ke troviĝas ŝiaj leteroj al li en la skatoleto.
Ŝi ne volis malfermis ĝin. Ŝajnis, ke se ŝi ne malfermos la skatoleton, ilia rilato ankoraŭ ne tute
rompiĝos, kaj se ŝi malfermos ĝin, ŝi ĝisfunde rompos kun li sen ajna dubo. Tiamaniere ŝi sidis en
stuporo nelongan momenton, eble nur kelkajn sekundojn, kaj ŝi malfermis la skatoleton. Ene
troviĝis ŝiaj sep leteroj al li, kaj ĉiuj kovertoj estis disŝiritaj kaj glue riparitaj per celofana papero.
Ŝi povis imagi, ke li deziregis legi la leteron, disŝiris la koverton kaj mallerte riparis ĝin.
Fraŭlinon Tang kaptis atako de afliktiĝo. Sur la fundo de la skatoleto ŝi ankaŭ trovis paperpecon
kun siaj adreso kaj telefonnumero. Ŝi rememoris, ke li petis al ŝi skribi sur la blanka paĝo de lia
libro, unuafoje kiam li invitis ŝin al manĝo, kaj li fortondis ĝin kaj rezervis ĝin kiel trezoron. Ŝi
ĝin rigardis en stuporo. Subite ŝi ekpensis, ke tiuj vortoj, kiujn li telefone diris, ne celis ŝin. Antaŭ
unu monato, kiam ŝi telefonis al li unuafoje, la anoj de la familio Zhou prenis ŝin por fraŭlino Su.
Hieraŭ ŝi telefonis dufoje, kaj la respondanto tuj konfirmis, sen demandi ŝian nomon, ke tiuj
telefonvokoj estas por Hongjian. Ili jam rompis unu kun la alia ĝis tia grado, ĉu tiu konjekto
necesas esti konfirmita? Do, por meti finon al la afero, forgesu lin. Sed interne ŝi ne povis. Tio
ŝajnis la gingivo, kiu ankoraŭ doloras kun malplena dentokaveto post kiam dento jam estas eltirita,
aŭ al la kazo, ke se oni volas elradiki arbidon el florpoton, la florpoto devas dispeciĝi. Kun
orgojla temperamento, fraŭlino Tang preferis elteni la doloron ĝis ŝi malsaniĝos. Dum tiuj kelkaj
tagoj de ŝia malsano, fraŭlino Su venis ĉiutage por ŝin akompani. Tiu ankoraŭ diris al fraŭlino
Tang, ke ŝi jam fianĉiniĝis al Cao Yuanlang. Kun ĝojo ŝi eĉ private rakontis, kiel Cao petis de ŝi la
manon. Laŭdire Cao jam decidis ne edziĝi je la aĝo de dek kvin jaroj, sed kiam li ekvidis
fraŭlinon Su, lia vivkoncepto skuiĝis kiel la domoj en tertremo en Japanio.

“Li diris, ke komence li malamis, timis kaj emis eviti min, sed...” fraŭlino Su turnis sian
korpon kaj intence ne finis tiun frazon. Tiel okazis, ke, kiam Cao, mizeraspekta, renkontis
fraŭlinon Su, li subite enŝovis velvetan skatoleton en ŝian manon kaj forkuris en paniko. Ŝi
malfermis ĝin kaj trovis en ĝi volvitan oran kolieron kun pendaĵo de granda peco da smeraldo,
sub kiu kuŝis leterpapero. Fraŭlino Tang demandis, kio skribiĝis sur la leterpapero.

Fraŭlino Su diris: “Li diris, ke komence li malamis kaj timis min, sed nun... Ho, vi petulino,
mi ne diras al vi.”

Kiam fraŭlino Tang resaniĝis, ŝiaj pliaĝa fratino kaj bofrato invitis ŝin al Beiping por
somerumi. Je la fino de aŭgusto ŝi revenis al Ŝanhajo, fraŭlino Su petegis al ŝi esti fianĉinamikino
ĉe ŝia geedziĝo, kaj la fianĉamiko estis la amiko de Cao, kiu revenis el fremdlando. Kiam li vidis
fraŭlinon Tang, li faris granda komplezemon al ŝi. Tamen ŝi sentis sin enua kaj ne donis multan
atenton al li. Li diris al Cao, kun brita akĉento: “Dash it! That girl is forget-me-not and
touch-me-not in one, a red rose which has somehow turned into the blue flower (esperante: Vere!
Tiu knabino estas kombino de neforgesumino kaj netuŝumino, ruĝa rozo, kiu ial jam turnis sin en
bluan floron).” Cao laŭdis lian senkomparecon en bela vortigo. Li pensis, ke tiuj flataj vortoj iros
en la orelojn de fraŭlino Tang. Tamen la kvaran tagon post la geedziĝa festeno ŝi forveturis kun
sia patro al Hongkongo kaj de Hongkongo al Ĉongĉingo.
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Ĉapitro 4

iam Fang Hongjian redonis la leterojn al fraŭlino Tang, li estis mense konfuzita kaj
sensenta. Post iom da tempo li ŝajne vekiĝis el sveno kaj komencis senti kontinuan

kordoloron, kiel homo sentis pikdoloron, kiam la sango denove cirkulis en liaj membroj sensentaj
pro kuntiriĝo. Hieraŭ la suferon, kiun li englutis tuta, li tiam ne havis tempon por gustumi, sed
nun li, kiel bovo remaĉis, sukcesis nedaŭre elmaĉi iome kaj iome da profunda kaj senfunda
postgusto. La sofo, tablo kaj seĝoj en la dormoĉambro, la arboj kaj gazono ekster la fenestro kaj
tiuj homoj, kiujn li renkontis ĉiutage, neniom ŝanĝiĝis kiel kutime kaj ŝajne ne donis atenton al la
grava afero, kiu lin ĉagrenigis kaj humiligis. Strange estis, ke li samtempe trovis la teron kaj la
ĉielon pale grizaj, almenaŭ lia propra mondo aliiĝis. Lia persona mondo ŝajne subite apartiĝis de
la mondo de la publika vivo. Li ŝajnis soleca kaj obskura fantomo disde la vivantaj homoj. Li
rigardis la ĝojigajn aferojn, sed li ne povis partopreni; li rigardis la sunon de la homa mondo, sed
ĝi ne brilis super li. En alies mondon li ne povis eniri, sed ĉiuj aliaj povis eniris sian privatan
mondon. La unua, kiu nebareble eniris lian mondon, estis sinjorino Zhou. Ĉiuj membroj de pliaĝa
generacio ne volis, ke tiuj de plijuna generacioj kaŝas siajn sekretojn antaŭ ili, kaj ilia devo estis
elvringi aŭ eldevigi tiujn sekretojn.

Post kiam la rikiŝisto foriris, Fang Hongjian supreniris lavi al si la vizaĝon. Renkontante lin
sur la ŝtuparo, sinjorino Zhou volus pridemandi lin per tio, kion ŝi aŭdis de la servistino, kaj ŝi
bridis la demandon kun granda malfacilo. Tio pruvis, ke ŝi ne nur estis devokonscia, sed ankaŭ
sinregema. Unue ŝi eniris la manĝejon kaj atendis lian malsupreniron. Ordinare Xiaocheng, ŝia
filo, estis rapida en manĝado, sed hodiaŭ li malhaste manĝis, por ke li povu aŭdi, kion lia patrino
demandis al Hongjian. Kiam Xiaocheng ne havis sufiĉan tempon por daŭre atendi, li iris al la
lernejo. Vidinte, ke Hongjian ankoraŭ ne malsupreniris por matenmanĝo, ŝi sendis la servistinon
lin urĝi. Tiam ŝi eksciis, ke li jam ŝtele eliris. Pro vana memregado por atendi lin, sinjorino Zhou,
kun duobligita kolero, sakre nomis lin fripono.

Ŝi plendis: “Eĉ se li loĝas en hotelo, li devus diri tion al servoknabo, kiam li eliras. Nun li
manĝas je nia kosto, loĝas en nia domo, kaj eĉ lukras de ni la monon, sed li dandas frivole
malantaŭ mia dorso. Frumatene kiam li eliras, li ne venas saluti min, li ne havas maljunulojn en
siaj okuloj. Kia malĝentilemulo! Ĉu li kalkuliĝas kiel la filo de klerulo! La libro diras : ‘Matene
kiam vi elitiĝas, respektoplene riverencu al viaj gepatroj.’ Ĉu li jam legis tion? Li estas sorĉita de
virinoj kaj perdis sian konsciencon. Li ne zorgeme pripensas, ĉu ia fraŭlino Su aŭ fraŭlino Tang
povus enamiĝi al li sen nia apogo!” Sinjorino Zhou ne sciis, ke Hongjian konas fraŭlinon Tang.
Ĉar ŝi jam kutimis diri “zhi-ma-su-tang” (esperante: sezama maĉkraka bombono), ŝi diris “Su”
kaj nature glitis al “Tang” prete je sia langpinto. Ŝia pretervola eldiro eĉ trafis la fakton. En la
mondo ĉiuj sortodivenistoj simile hazarde pafis la celon per blagaj vortoj.

Sen preni matenmanĝon Fang Hongjian eliris ja por eviti sinjorinon Zhou. Tiam li tre timis
pridemandadon, kompaton aŭ instruadon de aliaj. Je ektuŝo de la nova traŭmato sur sia koro li tuj
senti doloron. Iuj homoj, kiuj perdis sian amon, povis tuj montri sian afliktiĝon al la publiko, kiel
almozuloj malkaŝe montris sian sangantan putrintan kruron, por akiri simpation kaj kompaton, aŭ
kiel soldatoj demetis sian veston por indiki la cikatrojn en pasintaj bataloj por altiri miron kaj

K
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admiron. Hongjian nur esperis, ke li kaŝas sin en la mallumo de sia koro, kvazaŭ malsanaj okuloj
timas lumon aŭ disŝirita karno venton. Pro tio, unue li kondutis, kiel se nenio okazis, kaj ne lasis
aliajn travidi lian sekreton. Se li povus kaŝi la veron antaŭ sinjorino Zhou, do neniu ŝovos sian
nazon en lian aferon. Sed estis malfacile ne vidigi sur la vizaĝo la doloron en la koro. Virinoj
povis, pere de la helpo de kosmetikaĵoj, dense ŝminkis sin per ruĵo kaj pudro, kaj tiel ruĝe kaj
blanke farbita mieno povis kovri ilian internan malhelan tristecon. Kiel viro, kiu ordinare aspektis
nek hardistaŭzita nek malpurmiena, li, krom kutima harkombado kaj razado, ne povis utiligi
neordinaran ŝminkadon por aspekti normala. Ne povante takte trakti sinjorinon Zhao en hastemo,
li konsideris la forkuron bona rimedo. Kiam li troviĝis en la banko, li mekanike faris aferojn kaj
ne havis forton ekhavi alian ideon pro sia interna laceco. La telegramo de Sanlju-Universitato
aŭtomate naĝis al lia menso. Suspirinte, li, sen entuziasmo kaj volonteco, jese telegrame
respondis por akcepti la proponon. Apenaŭ li ordonis al kuriero sendi la respondan telegramon,
kiam la oficejo de direktoro alvokis lin. Vidinte lin, direktoro Zhou, kun kuntiritaj brovoj,
demandis: “Kio okazis al vi? Mia edzino suferis de atako de stomaka doloro, kiam mi eliris. La
servistino Wang telefone alvokis kuraciston.”

Hongjian tuj senkulpigis sin, ke li ankoraŭ ne renkontis ŝin de frua mateno ĝis nun.
Kun longa nazo direktoro Zhou diris: “Mi ne havas klaran ideon pri viaj aferoj. Ekde forpaso

de Shuying via bopatrino ĉiam fartas malbone. La kuracisto diris, ke ŝia sangopremo estas tre alta,
kaj admonis, ke ŝi ne koleru, kaj koleriĝo kaŭzos danĝeron. Pro tio mi ĉiam cedas al ŝi
senkondiĉe. Vi... Vi neniel kontraŭstaru ŝin.”

Findirinte li eksuspiris, kvazaŭ liberiĝinte de la peza ŝarĝo. Li sentis ioman timon antaŭ sia
nominala bofilo, la filo de eminentulo en vilaĝo kaj studento reveninta el framda lando. Lia
hodiaŭa alparolo estis pelita de lia devo, sed ne de lia volonteco. Ekde kiam li edziĝis al sinjorino
Zhou, li konstante cedis al ŝi. Tiujare kiam lia filino mortis, li volis havigi al si kromedzinon por
konsoli sian tristan koron pro morto de sia filino en sia mezaĝo. Sed sciiĝinte pri tio, lia edzino
malsaniĝis kaj petegis por morto, diraĉante: “Estas bone, se mi simple mortu, tiel ke alia virino
povos preni mian lokon.” Terurite li eĉ en aŭdacis ekpensi pri la konsolo kaj fariĝis pli cedema al
ŝi.

Hongjian kontraŭvole diris: “Mi nepre memoras tion. Mi ne scias, ĉu ŝi jam resaniĝis. Ĉu mi
telefonos por informiĝi?”

“Ne vi telefonu! Ŝi koleras kontraŭ vi, kaj vi mem ne serĉos malagrablaĵon ĉe ŝi. Antaŭ ol
foriri, mi ordonis al la servistino raporti al mi post la vizito de kuracisto. Via bopatrino estas jam
en granda aĝo! Antaŭ pli ol dudek jaroj kiam ni ankoraŭ ne venis al Ŝanhajo, ŝi jam suferis de
gastralgio. Kiam la malsano atakis, ŝi ne alvokis kuraciston por injekto nek prenis sendolorigan
tablojdon. Eĉ ŝi volis prenis ĝin, ni havis neniom. Kelkaj konsilis al ŝi, ke ŝi fumu iom da opio,
sed ŝi ne emis, timante formi dependemon de ĝi. Ni devis apliki la vilaĝan kuracmetodon. Ŝi
kuŝis en la lito kaj oni batadis ŝin tra la tuta korpo per rigla stango. Tiu, kiu batadis ŝin, ĉiam estis
mi. Tion faris nur ŝiaj familianoj, ĉar aliaj ne konis, kun kiel granda forto ili batas, alie tio fariĝas
klabado, se ili batas tro forte. Sed nun ŝi ne povas elporti la batadon. Tiu vilaĝa metodo vere estas
efika. Eble vi urbanoj ne kredas.”

Pensante, ĉu needzigita bofilo kalkuliĝas kiel familiano, Hongjian tuj diris: “Mi kredas! Mi
kredas! Ĝi estas unu el la metodoj por luli ŝiajn nervojn kaj distrigi sian atenton de la korpoparto,
kiu doloras. Tio enhavas veron.”

Direktoro Zhou konfirmis lian klarigon. Kiam Hongjian reiris en sian oficejon, li kovis
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malplezuron. Li pensis, ke la sinteno de sinjorino Zhou malboniĝas kontraŭ li tagon post tago kaj
li ne plu restadas longe en la hejmo de la familio Zhou, tiel ke li devas foriri de Ŝanhajo kiel eble
plej rapide. Post tagmanĝo en la hejmo, direktoro Zhou revenis al la banko kaj alvokis Hongjian
por plua interparolo. Lia unua demando estis, ĉu tiu jam respondis al la telegramo de
Sanlju-Universitato. Hongjian tuj ekkomprenis, kion li celas, kaj ondo da kolero produktiĝis el lia
stuporo. Kiam li respondis, li elstarigis sian bruston tiom alten kiom li povis, tiel ke la rigardo de
direktoro Zhou penis eviti lian vizaĝon. Zhou nur vidis la brustan parton de lia blanka ĉemizo
malrapide pufiĝi kaj liajn kravaton kaj zonon leviĝi super la tablo.

Zhou diris: “Estas plej bone, ke vi telegrame akceptas la engaĝon. Tio ne estas longdaŭra
bona rimedo, ke vi pasigas viajn tagojn iele-trapele en mia banko.” Kaj li petis, ke tiu ne
miskomprenas, kion li jam diris. Eligante orelpikan rikanon, Hongjian demandis, ĉu li estas
senigita je ofico jam de hodiaŭ. Direktoro Zhou pozis digne sed malforte, dirante: “Hongjian, mi
jam diris al vi, ke vi ne ekhavos miskomprenon! Baldaŭ vi vojaĝos malproksimen. Kompreneble
vi devas okupiĝi pri viaj propraj aferoj kaj ne havas tempon zorgi pri la aferoj en la banko. Feliĉe
ne estas multe da aferoj en la banko. Mi lasas vin libera kaj vi ne bezonas alveni al la banko
ĉiutage. Kaj la salajron vi povas ricevi kiel kutime...”

“Dankon al vi. Tiun monon mi ne povas akcepti.”
“Aŭskultu min. Mi jam ordonis al la sekcio de kontado pagi al vi la sumon de kvarmonata

salajro, tiel ke vi ne bezonos peti monon de via patro por via vojaĝkosto...”
“Mi ne volas vian monon, mi mem havas monon,” diris Hongjian kun la teniĝo impresanta,

kvazaŭ la ŝtataj bankoj troviĝus en liaj poŝoj. Antaŭ ol direktoro Zhou finis la parolon, li
grandpaŝe foriris kun la kapo alte tenata. Nur malfeliĉe la oficejo de direktoro estis tro malgranda
kaj lia orgojla figuro ne povis esti rigardata de Zhou pli longe ol je kelkaj paŝoj. Kun indigno li
malzorgeme surtretis sur la piedon de serviston. Li vole nevole petis pardonon kaj la servisto
ekmovis sian piedon kaj kun la vizaĝo plena je amara rideto tolereme diris: “Ne gravas.”

Skuinte la kapon, direktoro Zhou pensis, ke virinoj ne scias, kiel trakti eksterajn aferojn, kaj
nur scipovas fari kolerajn eksplodojn, igante pli malfacile por sia edzo dece konduti. Li jam
zorgeme pretigis mensan malneton por alparoli Fang Hongjian. Li volus temi pri la vojaĝkosto
unue, kaj poste pri lia patro. Kaj parolinte pri lia patro, li ŝanĝus sian tonon: “Post kiam vi revenis
al la lando, vi ankoraŭ ne restis intime multan tempon kun viaj gepatroj kaj nun vi pretigas vin
forveturi malproksimen. Ŝajnas al mi, ke vi devas reiri al via patra domo loĝi unu aŭ du monatojn
por zorgi pri viaj gepatroj. Mi kaj mia edzino tre ŝatas, ke vi loĝas en nia rezidejo longatempe kaj
ankaŭ mia filo ne volas vin foriri. Sed mi retenis vin ĉi tien kaj ne lasis vin hejmeniri plenumi
viajn devojn al viaj gepatroj. Mi certas, ke iutage viaj gepatroj venos viziti nin kaj samtempe
riproĉi nin...” Ĉe tio li devus ha-ha-i, frapetante Hongjian je la mano, brako, dorso aŭ kia ajn loko
de lia korpo, kiu estis oportuna por li en la okazo. “Ĉu estas egale, se vi ofte venos al nia hejmo?
Se vi ne venos, mi ne konsentas pri tio.”

Li memfide kredis, ke tiu parolo de li estas milda kaj deca, precipe la lasta parto de la parolo
perfekta kaj senmanka. Tio tute atingus la celon tiel bone, kiel direktoro Wang de la sekretariejo
laŭdis per la parolturno “puŝi ŝipon laŭ la fluo”. La letera manuskripto, kiun direktoro Wang
pretigis, estis apenaŭ pli bona ol tio. Li nur bedaŭris, ke kiam li elbuŝigis tiun parolon, li ekhavis
mallertan langon. Komence li panikiĝis kaj perdis aplombecon. Tiu damninda Hongjian, kiu havis
la vizaĝon indan je vangofrapado, disŝiris la vizaĝon por kontraŭstari min, kvankam mi donis la
ŝancon al li savi sian vizaĝon. Kia ulo, kiu ne konas mian bonkorecon! Mi ne miras, ke mia
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edzino lin abomenas. La plej malfacile eldirebla parolo ankoraŭ ŝtopiĝis en lia koro, kiel
neeligebla glueca mukaĵo en la gorĝo, kaŭzanta malfacile moderigeblan jukemon. Li simbole
eligis nenecesan tuson por purigi sian gorĝon. Mi vane elspezis monon por kultivi Hongjian, kiu
ŝajne ne havigos al si promesplenan perspektivon. Mia edzino ĵus diris al mi, ke ŝi lastatempe
petis al sortodivenisto analizi lian sorton kaj la rezulto estis, ke li havas duran vivon kaj lia
geedziĝado neniam finiĝos. Tial Shuying mortis sub la jugo de lia malmola vivo, eĉ antaŭ ol
edziniĝi al li! Nun li estas implikita en rilatoj kun virinoj, kio neeviteble kondukos al ĝenaĵo.
Plibone mi lasas lin hejmeniri kaj submetiĝi sub la strikta regao de la vilaĝa eminentulo Fang, lia
patro. Kaj mi ĉesas esti lia bopatro kaj rompas kun li. Sed mi subite forpelis lin hodiaŭ, mi sentas
min iom hontema— Ve, mia edzino koleriĝas pro sia malsano. Mi vere ne povas tion toleri!
Direktoro Zhou eligis suspiron, flankenmetinte tiun penson. Prenante la dokumentojn de sur la
tablo, li sonigis la elektran sonorilon.

Ne volante, ke la hontemo kaj indigno estas vidata de lia kolegoj, Fang Hongjian elkuris per
unu spiro el la banko. Enmense li sakris al sinjorino Zhou. Li certis, ke ŝi estis la instiganto de lia
ĝenaĵo tiun tagon. Ŝia edzo, kiu tute obeas ŝin, estas malestininda! Estas ridinde, ke li ankoraŭ ne
komprenis ĝis nun, kial sinjorino Zhou subite levis la ŝtormon en la tetaso. Li mem konsideris, ke
li neniel ofendis ŝin! Sed ne necesas esplori la kaŭzon. Ĉar ili volas lin foriri, li foriros sen ajna
bedaŭro kaj ne penos disputi, kiu estas kulpa. Por respektoplene plezurigi ŝin li volus aĉeti
frandaĵojn, kiujn ŝi ŝatas! Kiam ŝi sciiĝis, ke li ekhavis rilaton kun fraŭlino Su, ŝi ŝanĝis sian
teniĝon kaj ofte superŝutis lin per abomenindaj vortoj. Ŝia filo, Xiaocheng ne tenis bonan rilaton
kun li. Ŝajne li konsideris, ke Fang, kiu helpas lin kun studado, devas esti lia anstataŭanto en
studado. Li ofte kunportis hejmen siajn taskojn de lernejo, postulante, ke li faru ilin anstataŭe. Se
tiu ne konsentis, li naskis haton kontraŭ li. Kaj tiu friponeto emis ŝovi sian nazon en alies aferojn.
Feliĉe pro lia rigora kontraŭrimedo, liaj leteroj ne falis en lian manon. Ho, jes! Estas certe, ke la
rikiŝisto de la familio Tang venis preni la leteron kaj ŝi fariĝis skeptika. Sed ŝi ne devus eksplodis
per tia kolerego! Kia absurdaĵo! Bone, bone! La sorto estas malbona, do malbona terure, malbona
ĝisfunde! Hieraŭ lia amatino lin forlasis, hodiaŭ lia bopatrino lin forpelis, kaj amperdiĝon sekvis
senlaboreco, amperdiĝo kondukis al senlaboreco. Vere li falis surdorse kun rompita nazo! “Feliĉo
venas gute, malfeliĉo venas flue!” Do lasu ĝin alveni, eĉ la plej malbonan ŝancon. Li ne povas
loĝi plu en la domo de la familio Zhou kaj nur reiros al la patra domo por loĝi kelkajn tagojn, kiel
la hundo batita ekstere forkuros al sia nesto kun la vosto inter kruroj. Sed kiel li povus savi sian
vizaĝon se li konfesus, ke li estas forpelita de sia bopatro? Dum ĉi tiuj du tagoj li jam fariĝis
stulta pro koleriĝo. Li sentis jen kaj jen saltantan doloron en la malantaŭa cerbo, kvazaŭ
kontonvolvitaj batiloj obtuze kaj peze frapadus sur la tolkovrita tamburo. Li eĉ ne povis elpensi
kontentigan rimedon por kovri sian skandalon, tiel ke liaj familianoj ne suspektos, kial li subite
hejmeniras kaj ekvivos nekomfortan vivon. Pri la telegramo de Sanlju-Universitato liaj gepatroj
ankoraŭ ne informiĝis. Se li raportos tion al ili, ili certe ĝojiĝos. En ĝojo ili eble fariĝos
grandanimaj kaj ne provos zorgeme esplori la kaŭzon de lia reveno. Li ne havis humoron por
pripensi la rimedon de elturniĝo. Per tiu bona novaĵo li riskos hejmeniri kaj laŭokaze pravigi sin.
Post kiam li faris klarajn eksplikojn pri sia situacio, li restis tre malfrue antaŭ ol reiri al la hejmo
de gesinjoroj Zhou por eviti renkontiĝon kun ili. Li ordigis siajn tri pakaĵojn kaj morgaŭ
frumatene li ŝtele foriros, restigante leteron por diri adiaŭ. Ĉar li ne havas vizaĝon por renkonti
ilin kaj inverse, tio malpliigos ĝenaĵojn. Eĉ se li translokiĝos al sia patra domo, li ne loĝos multan
tempon antaŭ ol Sanlju-Universitato poŝte sendos al li la vojaĝkoston. Tiam li povos inviti
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kelkajn kunulojn al vojaĝo. Antaŭ tio li ne necesos iri al la banko kaj havos kelkajn tagojn por
distriĝi kaj ĝui liberan tempon. Iele la penso pri tia distriĝo memorigis al li fraŭlinon Tang. Li tuj
elpelis tiun penson el sia menso, kiel glitkurante trans la maldikan glacitavolon. Ankaŭ lia koro
ĉirkaŭiris la doloron, kiu feliĉe ankoraŭ lanĉis atakon.

Kelkatempe post la kvara Hongjian atingis sian patran domon. Apenaŭ la maljuna servistino
malfermis la pordon, ŝi tuj ekkriis: “Grandsinjorido alvenas. Damo, grandsinjorido alvenas. Ne
necesas sendi inviti lin ĉi tien.” Enirinte tra la pordon, Hongjian vidis sian patrinon teni A Chou
en brakumo kaj manĝigi lin per laktopulvoro ĉe la flanko de la ronda manĝtablo. A Chou krie
petolis ĉe ŝia flanko.

Ferminte la pordon, la maljuna servistino tuj revenis inciteti la infanon, dirante: “Ne kriu.
Bonkondute voku lin per granda onklo kaj li donos al vi bombonojn.” La infano ĉesis brui kaj
ĵetis rigardon al Hongjian. Vidinte, ke ne bombonoj ŝajnas esti donitaj de li, li ree saltetante kriis
al maljuna sinjorino Fang.

A Chou estis kvar-jara filo de Pengtu, plijuna frato de Fang Hongjian. Kiam li naskiĝis, lia
aspekto estis ridinde malbela. Ĉar Pengtu ankoraŭ ne alkutumiĝis esti patro, li sentis, ke tio estas
nek fiereco de kreinto nek partieco de la posedanto, vizaĝe al la maso da ruĝa karno apenaŭ
prezentanta kvin organojn kaj sep aperturojn sur la vizaĝo. Li grandpaŝe enkuris la kabineton de
sia patro kaj raportis: “Jam naskiĝis monstreto.” Pro tio, ke Fang Dunweng avide volis ekhavi
nepon, li ĵus faris aŭguron laŭ la libro Ŝanĝiĝado52 kaj akiris loton nomatan “besteto”, kies teksto
legiĝis “Densaj nuboj, ne pluvo”, “Spokoj defalis disde la radoj de ĉaro, geedzoj fariĝis
malamikaj unu kontraŭ la alia” kaj “Sango vanuis kaj timo foriĝis, ne riproĉo”. Leginte tiujn
vortojn, li dubeme pensis, ĉu lia bofilo suferos de malfacila akuŝo aŭ aborto. Apenaŭ li volis pie
faris alian aŭguron, li aŭdis tiun subitan nelogikan eldiron de sia filo. Konsternite li salte leviĝis:
“Ne diru sensencaĵon! Ĉu la bebo naskiĝis?”

Vidinte, ke lia patro aspektas seriozmiene, la filo tuj respondis en deca maniero: “Estas knabo.
Ambaŭ patrino kaj filo estas en bona stato.”

Penante reteni ĝojon, la patro riproĉis: “Vi jam patriĝis, sed vi parolis tiel malserioze.
Kiamaniere vi instruos vian filon en estonteco!”

Pengtu klarigis: “La aspekto de tiu bebo estas vere malbela... Bonvole donu al li nomon,
paĉjo.”

“Bone, vi diras, ke li aspektas malbele, do ni nomu lin Chou’er (esperante: malbela filo).”
Rememorinte, ke Xunzi53 en la ĉapitro “Ne vizaĝo” de sia libro diris, ke la vizaĝo de ĉiuj
antikvaj grandaj sanktuloj kaj saĝuloj estas tre malbela, li simple donis al sia nepo la formalan
nomon Feixiang (esperante: ne vizaĝo).

Sinjorino Fang konis nenion pri ajna vizaĝo aŭ “ne vizaĝo” kaj ŝi malŝatis tiun nomon. Ŝi
diris: “Lia fizionomio estas tre bona. Ĉiuj novnaskitoj havas tian vizaĝon. Kiu diras, ke li estas
malbela? Vi plibone nomu lin per alia nomo.”

Ŝia parolo elpremis la tutan stokon de la longe akumulitaj scioj de maljuna sinjoro Fang. Li
diris: “Vi ne komprenas, kial mi prenas ĝin kiel lian nomon. Se Hongjian estus ĉi tie, li
komprenus.” Parolante, li elprenis du aŭ tri librojn de sur la librobreto en la kabineto kaj montris
la malfermitan paĝon al la filo, ĉar sinjorino Fang ne scipovis legi multe. Fang Pengtu vidis sur la
libro tiujn vortojn: “Se oni volas faciligi elkreskigon de la infano, oni prenas tiajn vulgarajn

52 Ŝanĝiĝado: antikva verko ĝenerale uzata por sortodivenado.
53 Xunzi (313-238 a.K.): pensisto, literatoro kaj politikisto dum la periodo de Militantaj Regnoj de Ĉinio.
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nomojn kiel ĝian infanaĝan nomon, kiaj hundo, kapro, kaj ĉevalo.” kaj li ankaŭ sciis, ke la
infanaĝa nomo de Sima Xiangru estis Quanzi (hundo), tiu de Huanxi estis Shitou (ŝtono), tiu de
Fan Ye estis Zhuan’er (briko), tiu de Murong Nong estis E’nu (abomeninda sklavo), tiu de
Yuancha estis Yecha (malbonfara spirito), kaj krome estas tiaj nomoj, kiaj Makulita Besto,
Kalvulo, Testudido kaj Melo54. La nomo “Chou’er” de lia filo kalkuliĝis kiel pli deca ol tiuj. La
saman tagon, kiam Fang Dunweng parolis pri tiu afero en tetrinkejo, tiuj kuntrinkantoj, kiuj
montriĝis flatemaj al li, multe gratulis lin kaj laŭdis, ke la nomo de lia nepo estas unika kaj
integra, ne nur eleganta, sed ankaŭ sonora. Nur sinjorino Fang, kiam ŝi amuzis sian nepon, ofte
karese frotis lian vizaĝon per la sia kaj protestis anstataŭ li: “Kiel belaspekta vi estas! Vi estas nia
bela valora trezoro. Kial ili maljuste akuzas vin pri malbeleco? Via avo estas la plej senracia. Iru
fortiri lian barbon.”

Fremdlande Fang Hongjian skribis leteron hejmen kaj faris komenton pri la formala nomo
de sia nevo. Li diris, ke en la romano Titoldonado al Dioj estas du avangardaj fantomoj, el kiuj la
pliaĝa frato nomiĝas Fang Bi kaj la plijuna frato Fang Xiang (Fang Vizaĝo). La nomo de lia nevo
“Fang Feixiang” (Fang Ne Vizaĝo) ŝajne kontraŭstaras kontraŭ tiu de la plijuna fantomo, kaj
plibone estas ŝanĝi ĝin. Fang Dunweng donis nenian atenton al tiu propono. Lastjare kelkajn
tagojn post leviĝo de la milito la edzino de lia plej juna filo Fengyi ekhavis unuenaskiton. Fang
Dunweng, profunde sentante “minacon de furioza militado”, donis al li la nomon “A Xiong” laŭ
tiama serioza situacio, kaj la formalan nomon Feigong laŭ la ĉapitra titolo “Ne-agreso” de Mozi55.
Dunweng jam formis la emon doni nomojn kaj li jam listigis dekkelkajn nomojn laŭvice en sia
menso. Li atendis siajn bofilojn naski infanojn unu post alia por preni tiujn nomojn. Knabo,
ekzemple, prenos la nomon Feixiong (Ne Urso) laŭ la rakonto pri Jiang Taigong56, kaj knabino la
nomon Feiyan (Ne Fumo) laŭ la legendo de Tang-dinastio.

Dum ilia rifuĝo de la hejmo, du knabetoj, A Chou kaj A Xiong, vere lacigis plenkreskulojn.
Kiam tiu nesensiva fraŭlo Hongjian aŭskultis siajn gepatrojn rakonti pri survojaj suferoj, li interne
riproĉis al siaj bofratinoj, ke ili ne bone zorgis pri siaj infanoj, tiel ke liaj gepatroj suferis multe.
Tiam li koleriĝis pro tio, ke A Chou kaj A Xiong ĝenadas sian avinon, dum iliaj patrinoj troviĝis
nenie. Maljuna sinjorino Fang jam kutimis esti devokonscia bofilino longan tempon, kaj nun
subite venis la vico por ŝi esti bopatrino kaj ŝi eĉ ne sciis, kiel bone ludi la rolon de bopatrino. En
okcidentlandaj familioj la luktado inter patrino kaj bofilo estas malnova kutimo konservita ĝis
nun, dum en la ĉinaj familioj la antagonismo inter patrino kaj bofilino ankaŭ havas la historion ne
malpli longan. Nur kiam la bofilino gravediĝas, la patrino promociiĝos al avino nur depende de ŝi
kaj pro tio faras akomodiĝon al ŝi. Se la bofilino naskas aŭtentikan filon, la patrino faras pli
grandan cedon al ŝi. Maljuna sinjorino Fang estis ŝafece milda denaske, dum ŝiaj du bofilinoj tre
sagacaj. Kiam A Chou naskiĝis, pro tio, ke en la familio Fang ne aŭdiĝis infana ploro pli ol
duedek jarojn, la maljuna paro neeviteble montris dorlotemon kaj indulgemon al ĝi, kaŭzante la
rezulton, ke la aroganteco de la bofilino kaŝe kreskadis kaj la temperamento de la nepeto videble
malboniĝis. Je la ĝojo al bogepatroj, la edzino de Fengyi ankaŭ naskis knabon je la unua akuŝo,
sed de tiam la sekreta luktado inter la du bofilinoj intensiĝis. Kvankam la maljuna paro penis

54 Inter la nomoj cititaj de la aŭtoro, pli fama estas Sima Xiangru (179-117 a. K.), kiu estis lerta verkisto de fu
(rim-prozo) dum periodo de Okcident-Han-dinastio, kaj Fan Ye (398-445), kiu estis kompilanto de Historio de
Orient-Han-Dinastio.
55 Mozi (470?-391? a. K.): famaj pensisto, edukisto, strategiisto kaj sciencisto dum la periodo de Militantaj
Regnoj de Ĉinio.
56 Jiang Taigong (ĉ. 1156- ĉ. 1017 a. K.): politikisto kaj stretegiisto de Zhou-dinastio de Ĉinio.
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juste trakti ilin, unu el tiuj du tamen plendis pri ilia partieco al la alia.
Komence kiam Hongjian revenis al Ĉinio, la domo estis vasta kaj mamnutristino zorgis pri A

Chou, tiel ke A Chou ne fariĝis ĝenaĵo en liaj okuloj. Post rifuĝo de la militanta zono, ili
maldungis la mamnutristinon de A Chou por ŝpari elspezojn. Ĉar A Xiong naskisĝis dum militado,
ne dungiĝis mamnutristino por li. Kiam ili atingis Ŝanhajon, la patrino de A Xiong volis dungi
mamnutristinon por akiri la egalan traktadon kun A Chou de la dua juna sinjorino. Laŭ la
neskribita regulo de la malnovstila familio la mamnutristino dungiĝis per la pago de geavoj. Sed
kiam Fang Dunweng rifuĝis al Ŝanhajo, la stato de la familio estis malpli bona ol antaŭe. Por
ŝpari elspezojn li ne volontis dungi mamnutristinon por la dua nepo. Interparolante kun la edzino
de sia tria filo, li menciis neniun vorton pri monrimedoj kaj nur diris, ke Ŝanhajo, malkiel la
hejmloko, estas loko plena je malvirtoj kaj malbonuloj. Tre malmulte da malalt-klasaj virinoj
estas puraj. Kiam servistino nutras infanon kun ŝoforo aŭ rikiŝisto, ŝi dungiĝas kiel mamnutristino.
Tia virino havas malsanon kaj estas nekonvena por nutri nian infanon. Kaj plie la moro en
Ŝanhajo estas multe putriĝinta. La mamnutristino plejofte petas forpermeson por tranokti ekstere
kaj se ŝia lakto ekhavas ŝanĝon, ĝi ne konvenas al la infano, eble kaŭzas dumvivan bedaŭron.
Vidante, ke ŝiaj gepatroj volas ŝin zorgi pri la infano, ŝia kolero ŝvelis, tiel ke ŝia ventro iom post
iom pufiĝis. Ŝi ne havis apetiton kaj ŝiaj membroj malfortiĝis. Kaj ŝi konsultis kuraciston kaj
prenis medikamentojn, lasante A Xiong sub la zorgon de sia bopatrino. Antaŭ unu monato la
kuracisto certigis, ke ŝi ne suferas de malsano, sed estas graveda je kvar monatoj.

La edzino de Pengtu, kiu portis skuiĝeman ventron gravedan je ses monatoj, private rikane
diris al sia edzo: “Mi jam divenis, ke ŝi faras tian artifikon. Ŝi havas klaran komprenon pri tio. Ŝi
nur trompas vian ventkapan patrinon. Ŝi diris pri ŝvelado kaj stagnado de lieno. Hm! Ŝi ne povas
trompi min!” Ordinare la bofilinoj en grandaj familioj devas havi malgrandan ventron por
manĝado, sed grandan ventron por ofenditeco; tuj kiam ili estas graveda kaj vere havas pufan
ventron, tiam ili povas pligrandigi sian ventron por manĝado kaj malgrandigi sian ventron por
ofenditeco. Tiuj junaj sinjorinoj nun havis pufan ventron, kiel du grandaj araneoj plenŝtopitaj per
muŝoj. Ambaŭ jam troviĝis en la stato, ke la kapacito de la domo reduktiĝis pro ilia grandeco. Pro
tio maljuna sinjorino Fang multe okupiĝis sen ajna ripozo. Tiuj du servistinoj kaptis la okazon de
multokupiteco postuli altigon de sia salajro kaj ili atingis la celon.

Pro malsano de sia tria bofilino Fang Dunweng ekhavis grandan intereson pri medikamentoj
por hejma uzo. En Ŝanhajo li havis malpli da vizitantoj ol loĝante en kamparo antaŭe. Najbare de
lia domo loĝis ĉarlatano el lia sama loko, kiu admiris lian reputacion kaj ofte vizitis lin por babili,
kiam li estis libera de sia mortiga ĉarlatankuracado. En sia propra hejmloko la ĉarlatano vere
“praktikis medicinon de tri generacioj kaj ĝuis renomon en unu kvadranto da popolanoj”. Feliĉe
la popolanoj de tiu kvadranto havis fortan rezistpovon kaj ne tute estis mortkuracitaj de liaj patro
kaj avo, alie la mondo konsistis nur el popolanoj de tri kvadrantoj anstataŭ kvar. Kiel kleruloj de
la pliaĝa generacioj Fang Dunweng ankaŭ konis medicinon, ĉar li kredis, ke “se li ne povas fariĝi
bona altrangulo, li devas fariĝi bona kuracanto”. Konsiderante, ke Fang havas vastajn kontaktojn,
la ĉarlatano esperis lian rekomendon por sia kuracado kaj neeviteble superŝutis flatojn sur lin.
Simile al alkoholaĵo, flatado efikis varie al flatatoj. Dunweng ne havis grandan povon por rezisti
kontraŭ flatado, tial la flatado de la ĉarlatano ebriigis lin senkonscia pri ĉio alia. Koincide la tria
bofilino de sinjoro Fang povis esti lia eksperimenta objekto, kaj li preskribis nemalmultajn
receptojn por ŝi. Sed trovinte, ke le drogherboj de ŝia bopatro kaj la najbara kuracisto neniom
efikas, ŝi kverelis kun sia edzo, insiste volante konsulti okcident-medicinan kuraciston. Sciiĝinte
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pri tio, Dunweng unue sentis malĝojon. Kiam li aŭdis ke lia bofilino ne malsaniĝis laŭ la
diagnozo de la kuracisto, lia malĝojo preskaŭ erupciis. Sed kiam la kuracisto anoncis la bonan
mesaĝon, ke ŝi estas graveda, li ne decis koleriĝi. Li nur kaŝe retenis sian koleron kaj volis elpensi
alian rimedon por kovri sian mankon en medicino kaj forlavi la humiliĝon de la ĉina medicino.

Maljuna sinjorino Fang kondukis Hongjian en lian dormoĉambron. Sur lia skribtablo kuŝis
malfermitaj La Floroj en la Spegulo kaj la deka reviziita eldono Nove Pruvitaj Receptoj de la
Komerca Eldonejo kaj li volus transskribi la mirindajn receptojn de La Floroj en la Spegulo sur la
marĝenojn de Nove Pruvitaj Receptoj. Vidinte sian filon eniri, Dunweng diris: “Jen vi venas. Mi
ĝuste volas venigi vin por babili. Vi ne venis ĉirkaŭ unu monaton. Vi devas ofte reveni al la hejmo.
Kiel patro mi montras min tro indulgema al vi. Vi tute ne konas etiketon nek ceremonion...”
Foliumante la libron Nove Pruvitaj Receptoj, li diris al maljuna sinjorino Fang: “Lia patrino, ĉar
la tria bofilino estas graveda, mi pensas, ŝi povas uzi tiun ĉi recepton. Ĉiutage ĝi estas prenita du
fojojn. Ĉiu dozo konsistas el unu tuta peco de toŭfu-haŭto, ne tranĉe dispecigita, kaj saŭco kaj
sezama oleo miksita en supo. Ĝi ne gustas amare kaj ŝi povas ĝin preni kune kun manĝaĵo, sed
plibone sen manĝaĵo. Ankaŭ la dua bofilino faru la samon. Tiu ĉi recepto estas pravigebla. La
toŭfu-haŭto estas glitiga, ankaŭ la sezama oleo. Se la placento de feto en la utero fariĝos glatiga,
la infano facile naskiĝos kaj ŝi ne ekhavos malfacilan akuŝon. Iru doni ĉi tiun recepton al ili por
rigardi. Ne tuj foriru. Aŭskultu, kion mi diros al Hongjian... Hongjian, vi estas preskaŭ tridek-jara
kaj vi devas koni, kiel bone konduti. Fakte vi ne bezonas tiajn eksmodajn ‘antikvaĵojn’ kia mi
admonaĉi vin. Sed... Lia patrino, se ni ne plu disciplinas nian filon, oni faros tion anstataŭ ni. Ni
ne povas humiligi nin mem, ĉu... Via bopatrino telefone diris hodiaŭ matene, ke vi absurde
kondutas ekstere kaj frivole rilatas al virinoj. Ne senkulpigu vin. Mi ne estas konfuzkapulo kaj mi
ne tute kredas ŝin...” Dunweng etendis sian maldekstran manon kun manplato turnita malsupren
por signi, ke li ne senkulpigu sin... “Sed vi certe havas nedecan konduton, kiu falis en ŝiajn
okulojn. Je via aĝo vi devus edziĝi dece kaj laŭceremonie. Estas mia kulpo, ke mi ĉiam indulgas
vin. Poste ĉio via estos tute decidita de mi. Plibone translokiĝu hejmen, mi pensas, por eviti alies
abomenon, kaj samtempe por esti sub mia regado. La moderan vivon en la hejmo vi jam spertis.
Se junuloj avidas je nenio alia ol komforto, ili certe mense kolapsos kaj ne havos brilan
perspektivon dum la tuta vivo.”

Fang Hongjian brulis de honto kaj indigno. Kelkdekaj frazoj svarmis al liaj lipoj, sed li nur
barakte sputis: “Ja mi volas translokiĝi hejmen morgaŭ. Mia bopatrino histerie freneziĝas. Ŝi plej
ŝatas fari ĝenaĵon pro nenio. Damninda virino...”

Dunweng kolere diris: “Vi prenas malĝustan teniĝon. Ŝajnas al mi, ke vi fariĝas pli kaj pli
bruska kaj malĝentila. Eĉ se ŝi diris nedecajn vortojn, ŝi, estiel via bopatrino, montris sian
bonkorecon al vi. Vi junuloj...” La restantaj vortoj nediritaj de li indikis, ke li ne povis trovi
konvenajn vortojn por priskribi tiujn abomenindajn kaj malĝentilajn junulojn.

Vidinte malbonhumoran mienon de Hongjian, maljuna sinjorino Fang timis la buŝan batalon
inter la patro kaj filo, kaj haste demandis kun ruza timemo: “Kio pri tiu fraŭlino Su? Se vi nur
vere ŝatas ŝin, via patro kaj mi faras ĉion laŭ via deziro por kontentigi vin.”

Kun nereteneble ruĝiĝinta vizaĝo Hongjian diris: “Mi jam ne rilatas al ŝi delonge.”
Lia ruĝiĝinta vizaĝo ne eskapis el la observado de la gepatroj. Tiuj du gemaljunuloj okulsignis

unu al la alia. Kun ĝisfunde komprenema rideto Dunweng diris: “Ĉu vi disiĝis pro kverelo? Tio
ofte okazas inter gejunuloj. Ĉiu kverelado pli solidigas vian amsenton. Fakte vi ambaŭ jam pentas
en la koro, sed neniu el vi volontas repaciĝi kun la alia pro ankoraŭ restanta kolero. Ĉu mi pravas?
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En tiu ĉi okazo la tria persono estas bezonata por repacigi ilin. Se vi ne volas konfesi vian eraron
pro ofenditeco, nur mi maljunulo ludos la rolon de repaciganto. Mi skribos al ŝi leteron kun milde
kvietigaj vortoj, ŝi certe faros cedon pro mia letero.” La petolemo en liaj rideto kaj tono estis tiel
peza, ke ĝi povus premfaligis la plankon.

Hongjian preferis koleron de sia patro ol lian humuron. Li tuj senpripense diris: “Ŝi jam
fianĉiniĝis al alia delonge.”

La rigardoj, kiujn la maljuna paro interŝanĝis, montris pli profundan signifon. Dunweng
seriozmiene diris: “Do vi...vi troviĝas en tiel nomata ‘amperdiĝo’. Nu, vi ne bezonas ruinigi vin
pro tio! Vi havas longan tempon por vivi.” Li ne nur pardonis, sed ankaŭ kompatis la filon, kiu
suferis de tiranado de la virino.

Hongjian sentis sin pli embarasita. Jes, mi troviĝas en “amperdiĝo”— la vorto sonis tre
nenatura kaj mallerta sur la langpinto de la patro — sed ne pro Su Wenwan. La simpatio de la
gepatroj estas misdirektita. Ŝajnas, ke la simpatiantoj aplikas medikamenton kaj bandaĝon sur la
nevunditan parton de la korpo anstataŭ la vunditan. Ĉu mi necesas diri al ili la aferon pri fraŭlino
Tang? Ili certe ne komprenos, kaj eble la patro movos sian penikon kaj skribos en mia nomo
leteron al fraŭlino Tang por peti ŝian manon. Li povos fari tian ridindaĵon. Hongjian diris kelkajn
vortojn por kaŝi sian veran penson, kaj donis la telegramon al la patro. Kiel li atendis, ili metis
flanken la aferon rilatan al sinjorino Zhou. Dunweng diris, ke tio ja estas la inda afero, kiun vi
studento studinta en fremda lando, kaj tio estas multe pli bona ol ke vi perlaboras ĉiutagan panon
en la malgranda banko. “Kvankam Pingcheng estas vere iom malproksima,” la patro daŭrigis,
“nia familio Fang devas havi familianon en neokupita landinterno kaj tiel mi povos teni kontakton
kun la landinterno. Vi povos raporti al la koncerna departemento ĉiujn miajn aktivecojn post falo
de nia hejmloko en la manojn de japanoj.” Post kelka tempo li aldonis: “En estonteco vi poŝtos al
mi po triono da via salajro en ĉiu monato. Tio ne signifas, ke mi postulas vian monon, sed mi
volas kultivi vian devokonsciecon al ni gepatroj. Viaj du plijunaj fratoj ankaŭ dividas la elspezojn
de la hejmo.” Ĉe la tablo de vespermanĝo maljunaj gesinjoroj Fang, videble partiaj al sia filo,
kritikis malgrandanimecon kaj netoleremon de la familio Zhou kaj ilian forpelon de sia filo per
preteksto. “Komercistoj estas la samaj. Ili vidas, ke nia familio jam perdis nian influon. Ni ne
volas esti boparencoj kun tiu malavara kaj malnobla parvenuo.” Post interkonsiliĝo la maljuna
paro decidis, ke Hongjian reiros al la rezidejo de la familio Zhou paki bagaĝon tiun tagon, kaj
maljuna sinjorino Fang faros viziton al sinjorino Zhou por informiĝi pri ŝia sano kaj esprimi
dankon en la nomo de Hongjian pro lia ĝenado la sekvantan tagon, kaj tio faciligos por ili forporti
la bagaĝon.

Post vespermanĝo Hongjian ne volis tuj reiri al la hejmo de la familio Zhou kaj sola iris al
kinejo. Post kiam la filmprezentado finiĝis, li prokrastis hejmeniron ĝis li pensis, ke direktoro
Zhou kaj lia edzino jam enlitiĝis, kaj li malrapide direktis sin al la hejmo. Enirinte la
dormoĉambron, li vidis la anglalingvan lernolibron de gramatiko de Xiaocheng sur la tablo, kaj
paperslipon inter paĝoj, kiu legiĝis: “Frato Hongjian, mi ne povas vin atendi plu, ĉar mi devas
enlitiĝi. Bonvole faru la 34-an ĝis 38-an erojn de gramatika ekzerco kiel eble plej rapide. Estas
ankoraŭ ĉinlingva eseo kun ajna titolo. Skribu du cent vortojn por ĝi laŭ via bontrovo. Plibone
skribu tri cent vortojn. La eseo ne bezonas esti serioze verkita kaj bonkvalita. Morgaŭ mi devos
prezenti ĝin. Thank You Very Much (esperante: grandan dankon al vi).” Apud la lernolibro troviĝis
granda telero da ŝeloj kaj kernoj de eriobotri-beroj, kiujn Xiaocheng manĝis por pasigi sian
tempon kiam li atendis lin. Eliginte snufon, Hongjian pakis la bagaĝon, kaj poste kuŝigis sin por
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dormi kelkan tempon. Frumetene li forlasis la domon de la familio Zhou.
Fakte sinjorino Zhou eksentis penton kaj malplenon de la venko tiun posttagmezon. Ŝi atendis,

ke Hongjian reiros kaj humile petos pardonon, kaj ŝi volontos retiri sian ordonon. La sekvantan
matenon ŝi trovis, ke Fang foriris sen diri adiaŭ, kaj ŝia filo, saltante kaj sakrante, postulas foresti
al la lernejo dum tiu tago, ŝi tre koleriĝis kaj grumblis senĉese. Kiam sinjorino Fang alvenis, ŝi
preskaŭ insultis ŝin en la vizaĝon. Ĉe tagmanĝo, sendito de la Banko de Origo liveris al la familio
Fang la sumon de kvar-monata salajro kaj Fang Dunweng ĝin ricevis anstataŭ sia filo.

Loĝante en sia gepatra domo, Fang Hongjian kaptiĝis de granda enuo. Ĉiutage li skribis
leterojn kaj kopiis receptojn anstataŭ sia patro. Kiam li estis libera, li pasumis en strato. Ĉiufoje
kiam li eliris, li kaŝe kovis la esperon, ke li neatendite renkontos fraŭlinon Tang en strato, en
aŭtobuso aŭ en kinejo. Sed eĉ se li renkontos ŝin, kio okazos? Kelkfoje li imagis, ke li montriĝas
flegma kaj fiera, kaj donas nenian atenton al ŝi por suferigi ŝin, kaj alifoje li viziis, ke li ridetas
kun aplombeco, provokas kun ĝentileco, ceremonie salutas ŝin, dum ŝi multe embarasiĝas, ne
sciante, kion fari. Iufoje lia imago pliriĉiĝis, ke li iras brakon en brako kun fraŭlino, kiu estas pli
ĉarma ol fraŭlino Tang, kaj subite renkontiĝas kun ŝi, kiu ankoraŭ ne havas amaton, kaj ke se ŝi
montras ĉagrenon kaj malesperon, li tuj forlasas la kunirantan fraŭlinon kaj repaciĝas kun ŝi. En
lia imago fraŭlino Tang jen riproĉas lin pri lia krueleco jen forte retenas sian senton kaj deturninte
sian vizaĝon, ne lasas lin vidi la larmojn sur ŝiaj okulharoj.

Li loĝis en la hejmo ĉirkaŭ dek tagojn kaj pasigis la Drakboatan Feston57, sed neniu mesaĝo
alvenis el Sanlju-Universitato kaj li komencis maltrankviliĝi. Iun frumatenon kuriero sendis al li
leteron skribitan de Zhao Xinmei. Tiu letero diris, ke li ne sukcesis renkonti lin ĉe la banko kaj
petas al Fang viziti lin por babili pri grava afero post la kvara tiun posttagmezon, se Fang estos
libera. Kaj ĝi aldonis: “La pasinta okazaĵo kaŭziĝis de miskompreno. Mi esperas, ke vi ne
ofendiĝas.” Fang trovis tion la plej stranga, ke li nomis lin “kunamanta frato Hongjian”. Leginte
la leteron, li naskis multajn dubojn en si. Nun Zhao Xinmei jam fianĉiĝis al fraŭlino Su, kial li
ankoraŭ invitas lin por babili? Ĉu li volas lin esti fianĉamiko ĉe lia nupto?

Post kelka momento ĵurnalo estis liverita. La tria juna sinjorino kaptis ĝin por legi. Subite ŝi
demandis: “Ĉu la amatino de granda frato estas Su Wenwan?” Hongjian ne volus, ke lia vizaĝo
ruĝiĝis. Konsciante, ke la edzino de lia tria frato rigardas lian vizaĝon kun granda intereso, li
demandis al ŝi kial. Ŝi montris anonceton sur la ĵurnalo al li. La anonceto estis subskribita de
ambaŭ Su Hongye kaj Cao Yuanzhen, konigante al legantoj, ke la filino de Su kaj la frato de Cao
interfianĉiĝos tiun tagon. Fang Hongjian surprizite eligis ekkrion “Oho”. Ŝajnis al li, ke tio estas
la grava afero, kiun Zhao Xinmei menciis en la letero.

Fraŭlino Su eĉ edziniĝos al Chao Yuanlang, kiel senlime stulta ŝi estas! La kompatindulo estas
Zhao Xinmei. Sed li ne sciis, ke, post kiam fraŭlino Su akceptis la amproponon de Cao Yuanlang,
ŝi diris: “Kiel kompatinda estas Zhao Xinmei! Li plendos pri mia krueleco.”

Kun ĝojo la poeto Cao, jam forgesinte sian subtilan komprenon pri la psiko de virinoj,
impertinente diris: “Ne ĝenu vin per tio. Li trovos alian virinon. Mi esperas, ke ĉiuj ĝojas same
kiel mi, kaj ke li sukcesos en enamiĝo kiel eble plej rapide.”

Fraŭlino Su, kun malbonhumora mieno, restis silenta, kaj li tuj konceptis sian eraron en
parolado. Li ĉiam absorbiĝis en novstilaj poemoj, sed li preteratentis du versojn de Yuan Weizhi
58“Tiu, kiu vidis vastan oceanon, ne prenas riveron kiel akvon, / tiu, kiu spektis nubojn sur

57 la kvina de la kvina lunmonato.
58 Yuan Weizhi, alia nomo de Yuan Zhen, fama poeto de Tang-dinastio de Ĉinio.
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Wu-monto, ne aliajn nubojn volas vidi”, kio pentigis lin senfine.
Fraŭlino Su siaparte kompreneble konsideris, ke tiu, kiu ŝatas ŝin, ne eblas facile alte taksi

aliajn virinojn. En sia subkonscio ŝi eble volis, ke Zhao Xinmei neniam edziĝos kaj prenos la
lokon de Cao Yuanlang, kiam tiu mortos. Hasteme hejmenirinte, Cao verkis am-poemon kaj
sendis ĝin al ŝi por du celoj: gratulo kaj riparado al sia eraro. La ĝenerala ideo de la poemo
esprimis lian idealon por aboli privatan proprieton kaj kunhavigon de liaj koro kaj korpo kun la
ŝiaj. Pro sia varma entuziasmo kaj kelkfoja frekventado sub la ardanta suno, li ekhavis du
furunkojn sur la kapo kaj ruĝajn aknojn sur la tuta vizaĝo, kiujn kompreneble fraŭlino Su devis
kunhavi.

Akurate je la kvina Fang Hongjian trovis la okcidenstilan apartamenton loĝatan de Zhao
Xinmei. Ekster la pordo de la domo li jam aŭdis el kelkaj ĉambroj la radian elsendon de la furora
kanto “Amkanto de Printempo”. La akuta voĉo de la populara enlanda stelulino disŝiris la aeron
en pecetojn —

Kial primaver’ ankoraŭ ne alvenas, primaver’?
Floroj jam en mia koro pompas en prosper’
Ho ve! Mia amo —

Laŭ logiko oni certe konkludis, ke antaŭ ol la somero alvenas, jam fruktoj produktiĝas en ŝia
korpo. La koketa kaj akuta tono de la stelulino entenis malklarecon, plejparto de kiu elpuŝiĝis tra
la nazo, kaj densa kaj glueca, samspeca kiel mukaĵo, la ĉefa produkto de la nazo. Sed ĝi devus
esti tiel longa kiel la nazo, ke ĝi povus enteni zigzagan kaj treniĝan voĉon. Kiam li iris al la pordo
de Zhao, li ankaŭ aŭdis la kantadon ene. Premante la sonorilon, li pensis en si: Damne! Damne!
Aŭskultado al tiaspeca kanto, samkiel aprecado al obscenaj libroj kaj pentraĵoj, estas manifestado
de intelekta postiĝinteco kaj spirita nenormaleco. Li neniel imagis, ke Zhao Xinmei eĉ
degeneriĝis ĝis tia grado pro amperdiĝo! Kiam servistino akceptis lian nomkarton kaj eniris, la
radia sono ĉesiĝis. La servistino eliris kaj kondukis lin en saloneton, kiu estis elegante ornamita
kaj sur kies muro pendis kelkaj grandaj kadritaj fotoj. Inter ili estis la foto de la karmemora patro
de Zhao Xinmei, la foto de Zhao Xinmei, kiu, en magistra uniformo, tenis la diplomon en la
mano, kaj la foto de lia usona profesoro kun aŭtografo. En la foto de grupa fotiĝo de la Somera
Kunsido de studentoj revenintaj el Usono Zhao Xinmei sidis sur la tero en la unua vico. Por
faciligi la rigardantojn rekoni lin, li faris krucon per ruĝa inko super sia kapo, sed la kruco estis
pentrita ĝuste sur la brusto de la staranto malantaŭ li, kiu donis la impreson plenumi japaneskan
harakiradon sur sin. La plej okulalloga estis longa kaj mallarĝa kolora foto, en kiu fraŭlino Su
estis pelanta gregon da blankaj ŝafoj per stango, kun kaptuko kaj vestita en paŝitista kostumo. Ĝi
elspiris klasikan, romantikan, idilian kaj pastoralan tonojn. Bedaŭrinde la paŝtistino ne ŝajnis
atenteme zorgi pri la ŝafaro kaj ŝi rigardis ekster la fotkadron kaj sorĉe ridetis al la rigardantoj. La
du linioj de vortoj sur la foto indikis, ke la foto estis farita kiam fraŭlino Su somerumis en franca
kamparo. Kaj post kiam ŝi revenis al Ĉinio, ŝi pligrandigis ĝin kaj donis ĝin al Xinmei kiel
donacon. Pro tio Hongjian eksentis ondon da facile naskita envio, ĉar antaŭe fraŭlino Su neniam
montris al li tiun bonan foton. Krom tiuj fotoj pri liaj karulo, instruisto, amikoj kaj virino troviĝis
du pendrulaĵoj respektive kun versparo kaj pentraĵo ĉiuj honore al Xinmei. La versparo estis
verkita de Dong Xiechuan kaj skribita en kvadrata stilo de kaligrafio: “Ankoraŭ mankas par’ da
ajksoj (Aix galericulata) en la ĉambro, / Najbaras brue nek anaso nek ansero. Frato Xinmei
ankoraŭ ne edziĝis je la aĝo de tridek jaroj kiel viro priskribita en la poemo de Li Dongchuan de
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Tang-dinastio59. Pro translokiĝo li petis de mi skribaĵon kaj mi amuze skribis kelkajn vortojn por
ornami la muron.” La pentraĵo produktiĝis el la mano de la edzino de Dong Xiechuan, kun titolo
“Ĥato en homa rondo”. Kiam Hongjian volis zorgeme ĝin pririgardi, elvenis Xinmei. En hasto li
vestis sin kaj ankoraŭ ne bone butonumis la veston. Pro varmega vetero kaj eble sia interna
hontemo, li ekhavis ruĝiĝintan vizaĝon similan al ruĝa tomato.

Hongjian tuj diris: “Mi volas demeti jakon. Bonvole donu al mi permeson, mastro.”
Xinmei jesis: “Bone, bone.”
Preninte iliajn jakojn, la servistino ilin pendigis kaj alportis teon kaj cigaredojn. Xinmei

ordonis al ŝi alporti glaciigitan trinkaĵon.
Hongjian laŭdis, ke lia apartamento estas elegante dekorita, kaj demandis al li, kiom da

personoj lia familio havas. Xinmei respondis, ke estas nur li kaj lia maljuna patrino krom tri
servistinoj, kaj ke lia pliaĝa frato kun sia edzino loĝas en Tjanĝino. Ĵetinte rigardon al Hongjian,
li zorgeme diris: “Frato Hongjian, vi aspektas multe malgrasa.”

Kun amara rideto Hongjian diris: “Estas via kulpo, ke vi ebriigis min tiun tagon kaj
malsanigis min.”

Xinmei konfuzite klamis: “Ne menciu ĉiujn tiaĵojn plu! Ni ne povus konatiĝi, se ni ne buŝe
batalus. Ni bone amikiĝu, ĉar ni havos longan tempon kuniĝi. Mi demandas al vi, kiam vi sciiiĝis,
ke fraŭlino Su enamiĝis al Cao Yuanlang.”

“Ne ĝis hodiaŭ matene kiam mi legis la anonceton de ilia interfianĉiĝo en la ĵurnalo, mi
sciiĝis pri tio.”

“Aha! —La voĉo elspiris fierecon.— Frumatene antaŭ tri tagoj mi jam sciiĝis. Ŝi mem diris
tion al mi kaj konsolis min per multaj bonkoraj vortoj. Sed ĝis nun mi ankoraŭ ne scias, kiaspeca
homo tiu Cao estas.”

“Mi vidis lin persone, sed mi ne imagis, ke fraŭlino Su ekhavos korinklinon al li. Mi
konsideris, ke ŝi edziniĝus al vi.”

“Ĉu tio ne estas vero! Mi certas, ke ŝi edziniĝos al vi. Kiu scias, ke intervenis tiu ulo Cao! Tiu
fraŭlinaĉo ja havas grandan kapablon. Ŝi faris amuzon pri ni ambaŭ per tio kaj alio. Por objektive
diri, ni vole nevole admiras ŝin. Nu, bone, nun ni kompatas nin unu la alian pro la sama malsano.
En estonteco ni estos kolegoj...”

“Kio? Ĉu vi ankaŭ iros al Sanlju-Universitato?”
Sekve de tio Xinmei malkaŝis al li la tutan aferon de la komenco ĝis la fino.

Sanlju-Universitato ekis establiĝi ĉi-jare kaj Gao Songnian estis lia antaŭa profesoro. Komence
Gao invitis lin kiel estron de la fakultato pri politika scienco, sed li domaĝis disiĝon de fraŭlino
Su. Tiam li subite ekrememoris, ke Hongjian deziregas trovi postenon en ŝtata universitato, kaj li
sekrete telegrame rekomendis lin al Gao, tiel ke li povos malintimiĝi disde fraŭlino Su. Sed Gao
Songnian ne volis lasi lin for kaj senĉese sendis al li telegramojn por inviti lin. Antaŭ tri tagoj li
ricevis de fraŭlino Su la ordonon de malmobilizado kaj li tuj sendis telegrame jesan respondon
kiam li eliris el la domo de fraŭlino Su. En la lasta letero Gao petis al li sendi la resumon de Fang
Hongjian kaj diris, ke en Ŝanhajo estas aro da engaĝotaj kolegoj por ofici en Sanlju-Universitato.
Kaj Gao petis lin kolekti ilin por vojaĝo kaj unue sendis vojaĝkoston kaj itineron al li.

Kun subita kompreno Hongjian diris: “Mi devas esprimi mian dankegon al vi, ĉar vi trovis
postenon por mi.”

“Kion vi diris! Ni estas en la sama boato kaj devas helpi unu la alian,” diris Xinmei.

59 Li Dongchuan, alia nomo de Li Qi (690-751), poeto de Tang-dinastio de Ĉinio.
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Hongjian diris: “Mi forgesis demandi vin. En via letero vi nomas min ‘kunamanta frato’,
kion ĝi signifas?”

Xinmei ridete diris: “Ĝi estas la elpensaĵo de Dong Xiechuan. Li diris, ke tiuj, kiuj lernas
kune sub la sama instruisto, nomiĝas ‘kunlernantoj’, tiuj, kiuj lernas kune en la sama lernejo,
nomiĝas ‘kunlernejanoj’, kaj tiuj, kiuj havas la saman amatinon, do devas nomiĝi ‘kunamantoj’.”

Hongjian ne povis reteni sian ridon kaj diris: “Tiu nomo vere estas bonega. Bedaŭrinde via
‘kunamanta frato’ estas Cao Yuanlang, sed ne mi.”

Xinmei diris: “Kia malhonesta homo vi estas! Nun ni ambaŭ estas suferantaj de la sama
malsano. Mi perdis la amon, kaj ankaŭ vi. Antaŭ mia vizaĝo vi ne bezonas afekte savi vian
vizaĝon. Ĉu vi ne amis fraŭlinon Su?”

“Mi ne amis ŝin. Mi havas la saman malsanon, sed ne saman amatinon kun vi.”
“Do, kiu rompis kun vi? Ĉu vi povus nomi ŝin al mi?”
“Fraŭlino Tang,” Hongjian mallaŭte diris, ne plu reteninte sian sekreton.
“Tang Xiaofu! Vi faris vere bonan elekton! Kiel malsaĝa mi estas pri tio!” Komence Xinmei

sentis, ke ili ambaŭ suferas de sama misfortuno, kaj li penis esprimi tristecon kaj seriozecon kune
kun li, ne kuraĝante lasi lin sola preni la nomon de ĉagrenulo kun ŝirita koro. Tiam li eksciis, ke
Hongjian implikiĝis en la afero, kiu neniom koncernas lin, kaj lia teniĝo al Hongjian multe
ŝanĝiĝis kaj lia voĉo restaŭris la kutiman sonorecon. Li retenis Hongjian, telefone venigis Dong
Xiechuan, kaj la trio iris al restoracio por vespermanĝo. Xiechuan konis ĉion pri la amperdiĝo de
Xinmei. Post manĝado, kiam ili babilis pri la interfianĉiĝo inter fraŭlino Su kaj Cao Yuanlang,
Xinmei grandanime diris: “Plej bona estas ilia interfianĉiĝo, ĉar ili ambaŭ havas la saman
intereson. Ili ambaŭ studas pri poemoj.” Sed Hongjian kaj Xiechuan unuanime kontestis, dirante,
ke la personoj, kiuj havas la saman ŝaton, pleje ne decas geedziĝi, ĉar ili havas la komunan
studadon, unu ne povas trompi la alian. La edzo ne senscie admiras sian edzinon kaj la edzino ne
blinde admiras sian edzon, tiel ke ili ne havas solidan fundamenton de amligo.

Xinmei ridete diris: “Tiuj vortoj, kiujn vi diris al mi, estas senutilaj. Mi nur esperas, ke ili
ambaŭ ĝojas.” Aliaj du mokis, ke Xinmei, trankvila kaj anime kvieta, jam fariĝis ‘sanktulo’, sed
tiu ‘sanktulo’ ridete ne respondis. Post longa momento Xinmei elprenis pipon kaj diris kun la
okuloj petoleme brilantaj: “Cao Yuanlang almenaŭ havas fraŭlinon Su por legi liajn aĵojn kaj
inverse. Kaj ambaŭ ne povas ne ekhavi leganton, ĉu tio ne estas bona?” Aliaj du ridete diris, ke
Xinmei ankoraŭ ne fariĝis ‘sanktulo’ kaj estas amikiĝebla.

Poste Hongjian ne plu sentis solecon kaj ili tri ofte renkontiĝis. Post tri semajnoj Xinmei
invitis siajn novajn kolegojn al matenmanĝo en tetrinkejo, tiel ke ili povis konatiĝi unu kun alia.
Krom Fang Hongjian ĉeestis tri aliaj kolegoj. Li Meiting, la estro de la fakultato pri la ĉina
literaturo, ĉirkaŭ 40-jara. Li surportis fumkvarcajn okulvitrojn, kun orgojla aspekto. Li ne emis
donis atenton al aliaj nek eĉ al la vetero. Ĉar tiam estis meze de junio, li ankoraŭ surhavis nigran
lanan okcidentstilan jakon. Xinmei petis lin demeti la jakon kaj li neniel konsentis. Xinmei multe
ŝvitis anstataŭ li, kaj lia blanka ĉemizo suferis de flava febro. La alia, Gu Erqian, estis
malproksima parenco de Gao Songnian. Ŝajnis, ke li neniam imagas esti investita per
vicprofesoro en la fakultato pri historio. Lia ĝojo, kiel bolanta akvo, plene disŝutiĝis sur la tuta
tablo. Li montris komplezemon precipe al sinjoroj Zhao kaj Li. Kvankam li estis skelete malgrasa
viro proksima al la aĝo de kvin dek jaroj, li portis la teniĝon de naiva kaj ĉarma knabino. Lia
rideto estis pli juna ol lia vizaĝo je plenaj tri dek jaroj, kaj la du oraj frontaj dentoj igis lian
rideton ankoraŭ li brila kaj blindiga. La tria, fraŭlino Sun Roujia, estis la filino de maljuna kolego
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de Xinmei en la ĵurnala oficejo. Ĵus diplomitiĝinte el universitato kaj kun juneca ambicio, ŝi ne
volis restigi sin en Ŝanhajon. Ŝia patro petegis al Xinmei trovi la postenon de asistanta lektoro en
la fakultato pri fremdaj lingvoj. Fraŭlino Sun havis longe rondan vizaĝon kaj sporadaj lentugoj
punktis ŝiajn vangojn kun koloro de malnova eburo. Ŝiaj iom larĝe apartigitaj okuloj donis la
ĉiaman impreson de surpriziĝo. Kun tre simplaj vestaĵoj, ŝi estis tro timida por paroli, kaj sur ŝia
vizaĝo ruliĝis senĉesaj ruĝaj nuancoj. Kiam ŝi komence venis, ŝi vokis Xinmei per “onklo Zhao”.
Tiu tuj haltigis ŝin pri tia salutado kaj Hongjian subridis.

Post kiam Xinmei akompanis sian patrinon al Tjanĝino kaj revenis, estis komenco de
septembro, jam la tempo por ili foriri, ĉar Sanlju-Universitato malfermos la semestron je la
komenco de oktobro. Xinmei denove volis inviti ĉiujn kolegojn al manĝado por interkonsiliĝi pri
la dato de ekvojaĝo. Li ŝatis manĝi en restoracio kaj ofte regalis siajn amikojn je bagatelaj
pretekstoj. Se lia amiko petis de li helpon, li devis diskuti kun li ĉe la manĝtablo. Ŝajnis, ke
Xinmei studis politikon kaj diplomation eksterlande, kaj li batis du frazojn en sian kapon: unu
estis “Regalado postulas riĉan tablon.”, la instrukcio de Napoleono al diplomatoj, kaj alia estas
“Regalado povas glite faciligi la aferojn.”, la principo por trakti aferojn de Lordo Stowell. Sed
ĉifoje Hongjian protestis, ke por la komuna afero oni ne devas lasi Xinmei sola elspezi, kaj
rezulte la regalado fariĝis kunmanĝado pagota de ĉiuj ĉeestantoj. Dum manĝado ili decidis preni
italan ŝipon al Ningbo la dudekan de septembro. Xinmei diris, ke li aĉetos kvin unuaklasajn
biletojn kaj ili pagos al li poste. Sinjoroj Li kaj Gu diris nenion. Post manĝado kelnero alportis la
fakturon. Sinjoro Gu kaptis ĝin kaj insistis pagi per si mem, dirante, ke li jam frue havis tiun
intencon por inviti ĉiujn kolegojn al manĝo kaj hodiaŭ estas la plej konvena tago. Tamen ĉiuj diris,
ke estas absurde por li sola pagi. Ĵetinte ekrigardon al la fakturo, sinjoro Gu ne plu insistis kaj nur
diris: “Tiel malgrandan sumon, kial ni ĉiuj dividas? Fakte estas bone, ke mi estu gastiganto.”

Xinmei pagis la tutan sumon kaj atendis por apunto ĉe kasejo. Dume sinjoro Gu iris al
necesejo kaj lin sekvis sinjoro Li. Ĉe la pordo de la restoracio, kiam ili disiĝis, sinjoro Li
demandis al Xinmei, ĉu tiu havas konaton laborantan en ŝipkompanio kaj estas oportune por tiu
aĉeti ŝipbiletojn. Xinmei respondis, ke li konfidos la aĉetadon al la Ĉina Vojaĝagentejo. Sinjoro
Li diris: “Mi havas amikon, kiu laboras en ŝipkompanio. Ĉu mi povus rekte konfidi tion al li? Vi
jam multe ĝenis vin per niaj aferoj. Mi povas oferi mian servon por tio.”

Xinmei konsentis: “Estas plej bone. Bonvole aĉetu kvin unuaklasajn biletojn. Antaŭdankon!”
Tiun posttagmezon Hongjian sidigis Xinmei kaj Xiechuan en kafejon kaj babilis pri la tri

kunvojaĝontoj. Hongjian komentis: “Laŭ mi tiu abomeninda Li Meiting havas nenion en la menso.
Kiel li povus ofici kiel la estro de la fakultato pri la ĉina literaturo? Vi devus rekomendi Xiechuan
al tiu posteno.”

Elŝovinte sian langon, Xinmei diris: “Xiechuan? Ĉu li volontas iri tien? Se vi ne kredas,
demandu lin mem. Nur ni ambaŭ sentaŭguloj, kiuj malsukcesis en amo, volontas iri al tiu loko.
Xiechuan havas junan kaj belan edzinon en la hejmo.”

Xiechuan ridete diris: “Ne diru sensencaĵon. Mi ne havas intereson en instruado. Kiel oni
diras, ‘se mi havus tri cent muojn da rizkampoj, mi ne fariĝus simia reĝo (t.e. instruisto)’. Kial vi
ne iras kun mi al Hongkongo por serĉi ŝancojn?”

“Vi pravas,” Hongjian diris, “Al mi reveno de ekster lando signifas senlaborecon. Do mi ne
zorgas, ĉu mi fariĝos instruisto aŭ ne. Xinmei havas multajn opciojn. Li povas ofici kiel oficialulo
aŭ funkciigi ĵurnalon. Mi bedaŭras, ke li ankaŭ sidos sur la malvarma benko de instruisto kiel
mi.”
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“Funkciigi ĵurnalon estas klerigi la popolon,” diris Xinmei, “kaj ankaŭ instrui. Ambaŭ estas
‘spirita mobilizado’, nediferencaj unu de la alia. Funkciigi ĵurnalon influas pli vaste, dum
instruado influas pli profunde. Ĉifoje mi iras instrui, por ke mi ekhavu pli alian sperton de mia
vivo.”

Kun rideto Xiechuan diris: “Tiujn bombastajn vortojn vi devus ŝpari kaj uzi en via ĉefartikolo
de via ĵurnalo por trompi la legantojn.”

“Mi ne trompas per bombastaj vortoj. Mi vere kredas tion,” Xinmei urĝe senkulpigis sin.
Hongjian diris: “Vi jam kutimas trompi per bombastaj vortoj, tiel ke vi eĉ trompas vin al

kredo. Tio estas plej ordinara psikologia fenomeno.”
Xinmei klarigis: “Vi ne komprenas. Oni povas okupiĝi pri politikoj tra instruado. Nu, multaj

grandaj politikistoj estis profesoroj tiel en Ĉinio, kiel sur la eŭropa kontinento, ekzemple, la unua
prezidento de Ĉeĥoslovakio kaj la nuna franca ĉefministro. Politikistoj komence okupis sin per
instruado, tiel ke ili povis unue koni la psikon de junuloj kaj due trejni siajn proprajn kadrojn. Tio
samas kiel kreado de popolopinioj en la ĵurnalo.”

Hongjian kontraŭdiris: “Tio ne estas grandaj profesoroj, kiuj entreprenas politikojn, sed
malgrandaj politikistoj, kiuj okupiĝas pri edukado. La antaŭa politiko de obskurismo estas ne
permesi al popolanoj kleriĝi, sed la nuna estas nur permesi al ili ricevi iuspecan edukadon. Tiuj,
kiuj ne scipovas legi kaj skribi, estas trompitaj de homoj, dum tiuj, kiuj estas klerigitaj, estas
trompitaj de tiaj presaĵoj kiaj viaj ĵurnaloj, propagandiloj kaj kurslibroj pri trejnado de kadroj.”

Kun malvarma rido Xinmei diris: “Aŭskultu, kiel trafe sinjoro Fang diris! Li ĵus atingis la
aĝon de dudek ok jaroj kaj spertis malfeliĉan amon. Sed li jam travidas la edukadon, travidas la
politikon, kaj travidas ĉion. Hm! Ankaŭ mi travidas vin! Por flavbekulino vi eĉ montras vin tiel
cinika kaj faris el muŝo elefanton!”

Frape metinte la glason sur la tablon, Hongjian demandis: “Kiun vi celas?”
“Mi parolas pri Tang Xiaofu, via amatino. Ĉu ŝi ne estas flavbekulino?”
Paliĝinte de kolero, Hongjian nomis Su Wenwan olda fraŭlino.
Xinmei replikis: “Ĉu ŝi estas olda aŭ ne, ne koncernas min. Mi ne estas tiel partia al Tang

Xiaofu kiel vi. Se ŝi scius, ke vi ankoraŭ havas seninterrompan korinklinon al ŝi, ŝi eble
rekolektus la akvon de ŝi elverŝitan kaj repaciĝus kun vi — Ĉu mi pravas, Xiechuan? — Kia
senspina ulo! Ĉu vi volas min transdoni tian mesaĝon al ŝi?”

Ne povante eligi vortojn, Hongjian stariĝis. Xiechuan ektiris lin sidiĝi kaj diris: “Ne kverelu!
Ne kverelu! Jen aliaj rigardas al ni. Mi sentas bedaŭron pri vi ambaŭ. Ĉiaokaze vi ambaŭ estas
preskaŭ la samaj. Lastatempe Hongjian ŝajnas iom nenormala. Ĉu viro povus por virino...?”

Indigne Hongjian eliris el la kafejo, ignorante lin. Reveninte al la hejmo, apenaŭ li kolere
sidiĝis, sonis la telefono. Aŭdiĝis la voĉo de Xiechuan: “Ĉu necesas koleriĝi tiagrade?”

Hongjian apenaŭ pretis respondi, kiam Xinmei ekparolis ĉe la alia fino de la telefono: “Nu,
Fang-ĉjo, mi povas peti vian pardonon, sed vi ne ŝajnigas vin kolera! Hodiaŭ vi estas gastiganto,
sed vi forkuris sen pagi. Ni gastoj ne kunportas monon kaj estas retenitaj en la kafejo, atendante
vin alveni por savi nian vivon! S.O.S. Alvenu rapide! Vespere mi estos punata drinki glason da
alkoholaĵo por peti vian pardonon pro mia kulpo.”

Ne povante deteni sian ridon, Hongjian diris: “Mi tuj alvenos.”
Posttagmeze de la deknaŭa Xinmei transdonis al Hongjian ŝipbileton aĉetitan de Li Meiting

kaj diris, ke la ŝipkompanio jam prokrastis la daton de ekvojaĝo ĝis la la dudek dua kaj
ekveturigis la ŝipon je la duono post la sesa posttagemeze de tiu tago, kaj ke veturantoj enŝipiĝos
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akurate je la sesa. En antikveco de la Okcidento, ĉiufoje kiam homo perdiĝis, oni diris: “Tiu
homo aŭ pereis aŭ iris instrui.” Kvankam Fang Hongjian ne tiel timis instruadon kiel morton, li
tamen sentis, ke ĉifoja instrulaboro estas parto de lia malbonŝanco. Dum ĉi tiuj tagoj sinsekve li
aspektis malvigle kaj por la malproksima vojaĝo li havis neeldireblan retiriĝemon. Ju pli longe li
povis prokrasti, des pli bone. Sed kiam la ŝipkompanio vere plilongigis du tagojn por ekveturo, li
male malŝatis tiun prokraston kaj deziregis ekiri kiel eble plej frue.

Hongjian kunportis tri pakaĵojn: kofro, litaĵpako kaj valizo. Kiam maljuna sinjorino Fang
preparis liajn vestaĵojn kaj litaĵojn, ŝi diris al li: “Kiam vi edziĝos, mi ne plu zorgos pri tiuj aĵoj.”

Fang Dunweng diris: “Mi timas, ke vi ankoraŭ ĝenos vin per tiaj zorgoj, ĉar tiuj studentinoj
nur scipovas ĝui la pretigitajn aĵojn kaj estas sensciaj pri io alia.”

Maljuna sinjorino Fang konsideris, ke en la frua aŭtuno la vetero ŝanĝiĝemas, kaj por ŝirmi
sin kontraŭ malvarmo survoje li kunportos alian malgrandan litaĵpakaĵon, en kiu enteniĝas
maldika vatita litkovrilo kaj vestaĵoj, tiel ke li ne bezonos malpaki la grandan litaĵpakaĵon ĉiutage.
Timante, ke tro da bagaĝo fariĝos balasta, Hongjian diris, ke Gao Songnian letere informis, ke ili
certe povos atingi tien minimume en semajno aŭ maksimume en dek tagoj. Nun la vetero ankoraŭ
ne fariĝos malvarma, kaj se li metos maldikan lanan littukon en la valizo, tio jam sufiĉos. Fang
Dunweng volis diri kelkajn adiaŭajn vortojn al li kaj postuli lin teni ilin en la memoro. Tiuj vortoj
sonis bele kun paralela strukturo, kiaj “Kunpremu viajn dentojn, firme staru sur viaj piedoj” kaj
“Oni povas sopiri al la hejmo dum longa tempo, sed ne alkroĉigi sin al ĝi dum ĉiu momento”.
Hongkian sciis, ke kvankam tiuj vortoj estas celitaj al li, ili tamen estas skribitaj ĉefe en taglibron
aŭ memoraĵojn, tiel ke la postaj generacioj povos legi, kiel lia patro igis sian filon bonkonduta per
instruivaj admonoj. Lastatempe pro senokupiteco Dunweng subite trovis sin mem, kiel infano,
kiu pririgardis sian aspekton en la spegulo kun granda ĝuemo, turnante la kapon de flanko al
flanko kaj gapante el siaj okulanguloj. Tia spirita memadmiro igis lin verki aŭtobiografion aŭ teni
taglibron. Tio estis simila al virino, kiu sin vestis alterne per kostumoj de diversaj sezonoj, pozis
per diversaj teniĝoj: ira, stara, sida, kuŝa, apoganta mentonon per mano kaj turnanta la kolon, kaj
fotigis tiujn bildojn por donaci pecon post pecon al amikoj kiel memoraĵon. Tiuj notoj povis pruvi
de diversaj angluoj kaj faktoj, ke Fang Dunweng havas noblajn kvalitojn superajn al aliaj. Nun
kiel ajn li agis aŭ diris, li pensis, kiel li devos noti ilin en siaj taglibro aŭ memoraĵoj. Lia notado
tute ne estis fabrikita el nenio, kvazaŭ bobelo, kiu fariĝis guteto da akvo, kiam ĝi kreviĝis.
Studanto de lingva psikologio tuj rekonis lin kiel “lingvan manion”: homoj kun deziro regi super
aliaj, pri kia ajn aferoj ili okupiĝas, ĉu en civila, militista, registara aŭ komerca kampo, ĉiuj
vidigas tian simptomon. Kiam amikoj faris viziton, Dunweng ofte montru al ili sian taglibron. Pro
tio lia najbara ĉarlatano eksciis, ke la plej aĝa filo enamiĝis al malbonaj virinoj antaŭ la
Drakboata Festo kaj estis forte riproĉita de Dunweng, tiel ke lia filo “konsciiĝis el teruro pri sia
eraro kaj pleniĝis je pentemo kaj rimorso”. Kaj antaŭhieraŭ li skribis en sia taglibro, kiel li volis
Hongjian iri al la familio Zhou diri adiaŭ pro sia longa vojaĝo, sed Hongjian rifuzis kaj sakris pri
malnobleco kaj servileco de sinjorino Zhou, kaj kiel li admonis sian filon per “Ĝentlemano estas
severa al si mem, sed indulgema al aliaj, tiel ke li ne perdas siajn parencojn kaj amikojn.”, kaj kiel
lia filo restis obeeme “senparola”. Fakte Honjian ne sakris al sinjorino Zhou, sed Dunweng mem
malkontentiĝis pri ŝi kaj tial li uzis tian kaŝeman esprimadon por hummiligi ŝin. Komence
Hongjian vere ne volis iri adiaŭi la anojn de la familio Zhou antaŭ sia ekvojaĝo, kaj poste li iris
kaj vidis neniun tie. Li sentis sin absolvita. Unu tagon poste la familio Zhou sendis sian ŝoforon
por donaci kvar specojn de porvojaĝaj manĝaĵoj. Informiĝinte pri tio Hongjian, kiu ne emis
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distingi inter praveco kaj malpraveco, ekrajdis sur siajn altajn ĉevalojn kaj malpermesis al sia
patrino akcepti la donacojn. Rezulte la ŝoforo de la familio Zhou, post kelkaj raŭndoj de donado
kaj rifuzado, ignore demetis la donacojn kaj foriris. Pro sia obstineco Hongjian insiste ne manĝis
la aĵojn donacitajn de la familio Zhou. Fang Dunweng en sia taglibro aldonis notojn pri tio,
mokante, ke lia filo imitas la ermitojn Bo Yi kaj Shu Qi, kiuj “ne manĝis grenon de
Zhou-regno”60.

60 Bo Yi kaj Shu Qi estas du fratoj, kiuj vivis en la dekdua jarcento a. K. ĉe la fino de Yin-dinastio. Kiam
Yin-dinastio estis renversita kaj Zhou-dinastio establiĝis, ili rifuzis ŝanĝi sian fidelecon kaj vagis en la montojn,
deklarante, ke ili ne vivtenas sin per la greno de Zhou-dinastio kaj anstataŭe manĝas sovaĝajn herbojn. Eventuale
ili mortis de malvarmo kaj malsato.
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Ĉapitro 5

ongjian volus alvoki taksion por veturi al la kajo, sed sagaca Pengtu proponis, ke ĉar
lastatempe la prezo de taksio kelkoble pliiĝis kaj Hongjian nek havas multe da bagaĝo

nek estas urĝema, plibone li luu du rikiŝojn anstataŭe. Kaj krome lia frato Fengyi akompanos lin
ĝis la kajo. Proksime al la kvina posttagmeze de la dudek dua du fratoj ekiris. Kiam ili atingis la
limon de la koncesiita kvartalo de Francio, ili vidis fancan policanon kun du anamaj policanoj
kontroli pasantojn, kaj nur aŭtoj povis facile trapasi. Je ekvido Hongjian rekonis la francan
policanon, kiu veturis per la sama ŝipo al Ŝanhajo lastjare kaj kelkfoje alparolis lin, kaj tiu ŝajne
ankaŭ lin rekonis. Per mansvingo li lasis la rikiŝon de Hongjian trapasi. Hongjian pensis, ke tiu
aro da francaj policanoj en la sama ŝipo kun li ĉiuj forlasis la francan kamparon unuafoje kaj
neniu el ili estis ne mizere malriĉa. Post nelonga tempo tiu, kiun li ĵus vidis, jam fariĝis giganta
kaj kolorriĉa. Lia antaŭa pala vizaĝo nun estis ruĝa kiel kruda bovaĵo, en liaj okuloj plenis je nove
ruĝaj sangstrioj, kaj lia ventro grasiĝis kiel pufiĝanta rano, ja vere konforma al “bufo”, la
internacia alinomo por francoj. Tamen tiel timiga estis tio, ke la franca policano portis minacan
kaj bestian mienon. Ŝanhajo povis esti komparata kun la Insulo de Circo de greka mitologio. Ĝi
povis transformi bonvirtan homon en beston. Tiuj anamaj policanoj aspektis multe pli ridindaj.
Neniu orientano estis tiel mizere maldika kaj malaltstatura kiel anamoj, kiu malkonvenis al
uniformoj. Pro mallongaj kruroj japanoj ne konvenis pendigi sabron ĉe la talio. Ostecaj anamoj
kun nigraj haŭto kaj dentoj donis impreson de opifumantoj, kaj la polica bastono en la mano
similis al opipipo. Kvazaŭ la anama policano tute divenis ĉion, kion Hongjian pensis en si, li baris
la postirantan rikiŝon de Fengyi kaj reprezalie kontroladis la bagaĝon. Li tranĉile malfermis
skatolon de biskvitoj kaj ladskatolon de sekigita disfibrigita viando, kaj kaŝe elvringis tri dolarojn,
tiel ke li ne difektis la sakon de litaĵpakaĵo. Pro tio, ke Hongjian zorgis pri la kofro kaj valizo, li
ne facile turnis la kapon. Kiam li elrikiŝiĝis ĉe la kajo, li ne trovis Fengyi kaj maltrankviliĝis dum
kelkaj momentoj.

Hongjian kaj Xinmei kunhavis la saman kajuton, kaj ili ankaŭ renkontiĝis kun fraŭlino Sun,
sed sinjorinoj Li kaj Gu troviĝis nenie. Kiam la ŝipo ekveturis, Xinmei ankoraŭ ne sukcesis spuri
ilin. Li maltrankviliĝis kun la kapo plene ŝvitanta, kaj ankaŭ Hongjian kaj fraŭlino Sun konfuziĝis.
Kiam ili dronis en zorgoj, kelnero alkuris supren kaj diris, ke pasaĝero en la triaklasa kajuto volas
alparoli Xinmei, sed li ne povas supreniri al la unuaklasa kajuto, kaj li petis, ke Xinmei
malsupreniru.

Hongjian kaj Xinmei iris kaj vidis sinjoron Gu, kiu, pro ĝojo, saltante svingis sian manon kaj
vokis ilin malsupren. La du tuj demandis: “Kie estas sinjoro Li?”

Sinjoro Gu respondis: “Mi kaj Li dividas la saman kajuton. Li lavas al si la vizaĝon. La amiko
de sinjoro Li aĉetis nur tri unuaklasajn biletojn, tial mi kaj sinjoro Li cedis tiujn biletojn al vi kaj
ni prenas la kajuton de la tria klaso. Aŭdinte tion la du eksentis bedaŭron.

Sinjoro Gu diris: “Ankaŭ ĉi tiu kajuto estas komforta. Mi montru ĝin al vi ambaŭ.”
La du sekvis lin en la ĉambreton. Ĝi estis ŝtopita per pakaĵoj kaj sinjoro Li estis lavanta al si

la piedojn. Pro sia unuaklasa kajuto Xinmei kaj Hongjian solene esprimis sian dankemon al
sinjoro Li.

H
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Sinjoro Gu intermetis: “Komence estis nur du unuaklasaj biletoj. Sinjoro Li petegis lian
amikon plurfoje kaj fine li akiris la trian.”

Xinmei diris: “Fakte vi maljunaj sinjoroj devus preni po unu bileto de tiaspaca kajuto, kaj ni
junuloj devas elporti la maloportunecon.”

Sinjoro Li diris: “Nur afero de dek du horoj, ĉu ne? Tio estas nenio. Ankaŭ mi veturis per la
unuaklasa kajuto, kaj ĝi estas malmulte pli komforta ol ĉi tiu kajuto.”

Post vespermanĝo la ŝipo iom tangis. Hongjian kaj Xinmei sidis sur la longa benko fiksita al
la ferdeko. Aŭskultante la sonojn de la vento kaj akvo, Hongjian rigardis la malluman vastecon de
la maro kaj la ĉielo. Kiam li rememoris, ke la lastjara vidaĵo sur la ŝipo revenanta al Ĉinio multe
samis kiel la hodiaŭa pejzaĝo, li pleniĝis je diversaj sentimentoj. Suĉante la grandan pipon, kiun
Hongjian donacis al li, Xinmei subite diris: “Hongjian, mi havas konjekton, sed tiu konjekto estas
tre malnobla. Se tiu konjekto ne estas prava, tio pruvas, ke mi estas malnoblulo kaj mi mezuras
aliajn per mia malgrandanimeco.”

“Eldiru — se nur tio ne rilatas al mi.”
“Mi opinias, ke Li kaj Gu ambaŭ mensogas. Mi certas, ke kvin unuaklasaj biletoj estas

aĉeteblaj. Por ŝpari monon, ili fabrikis tiujn vortojn el nenio. Nu, tiun tagon Li Meiting insistis
sian aĉetadon de biletoj, sed antaŭ enŝipiĝo li menciis neniun vorton, ke la biletoj estas malfacile
haveblaj. Se li mencius, mi sendus homon por fari tion. Estas certe io suspektinda. Tio, pri kio mi
koleriĝas, estas, ke ili faris artifikon kaj ankaŭ volis akiri nian dankemon.”

“Mi pensas, ke vi divenas prave. Kial ili ne honeste diris tion al ni, se ili volis ŝpari monon?
Ankaŭ ni povus veturi en triaklasa kajuto. Cetere, la universitato poŝte sendis al ni po cent dolaroj,
ĉu ne? Gao Songnian letere diris, ke la mono por vojaĝkosto estas pli ol sufiĉe. Kial ili volas ŝpari
tiel malgrandan sumon?”

Xinmei diris: “Via rimarko ne estas tiel trafa. Ni ambaŭ ne havas familion, dum ili estas pli
aĝaj kaj havas infanojn. Eble ili bezonas konsideri familiajn elspezojn. Tio, kion Gao Songnian
diris, ne certe estas tiel preciza. Malkiel en paca periodo la kosto de nuna vojaĝo ne povas esti
ĝuste kalkulata. Ni preferas kunporti pli da mono. Kiom vi kunportas?”

“Mi kunportas ĉiom da restanta mono en la poŝo plus la alpoŝtita mono, sume cent sesdek aŭ
cent sepdek dolarojn,” diris Hongjian.

Xinmei diris: “Jam sufiĉe. Mi kunportas du cent dolarojn. Mi nur timas, ke Li kaj Gu restigis
plejparton de mono en la hejmo. Ili ankaŭ kunportas tiel multajn pakaĵojn. Se la mono ne sufiĉos
por elspezoj sur la vojo, ĉu tio malhelpos nian aferon?”

Hongjian ridete diris: “Ŝajnas al mi, ke ili enpakis en la bagaĝon sian ĉion, siajn edzinon,
infanojn kaj eĉ loĝdomon. Jen vidu. La fera kesto de Li Meiting estas alta pli ol homo, ĉu ne? Ili
ne bezonas restigi monon en la hejmon.”

Xinmei ankaŭ faris rideton kaj diris: “Hongjian, mi ŝanĝos mian vivstilon survoje. Mi estas
pli prodigema kaj avidema je manĝajoj kaj komforto ol vi. En la okuloj de Li kaj Gu ni eble estas
sensciuloj, kiuj ne konas la malfacilan vivon nek zorgemas pri aliaj. De hodiaŭ mi ne faros
decidon. Mi metos manĝadon kaj loĝadon sub ilian zorgon. Alie, se ni elektos multkostajn
hotelojn kaj restoraciojn, ili devos malvolonte elspezi tiel multe kiel ni. Ĉifoja aĉetado de
ŝipbiletoj estas bona leciono por ni.”

“Zhao-ĉjo, vi vere estas granda! Vi montras vian demokratian spiriton kaj vi certe fariĝos
granda prezidento en estonteco. Pro ĉifoja aĉetado de ŝipbiletoj ni jam implikis fraŭlinon Sun. Ŝi
estas knabino tro hontema por protesti. Kiel ŝia ‘onklo’ vi des pli zorgas pri ŝi.”
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“Jes. Kaj krome la lernejo ne poŝtis vojaĝkoston al ŝi. Mi jam forgesis diri tion al vi.”
“Kial?”
“Mi ne scias kial. En sia letero Gao Songnian vere instrukcias, ke li volas ŝin, sed li poŝtis la

vojaĝkoston nur por ni kvar. Eble la posteno de asistanta lektoro estas tro bagatela. La instanco de
la lernejo konsideras, ke ŝi ne meritas la subvencion, ĉar tiaj personoj kia ŝi multas.”

“Kia absurdaĵo! Ni jam estas sur la listo de salajruloj kaj povas elporti mankon de subvencio.
Sed tio estas ŝia unua laboro, ĉu oni volas, ke ŝi mem eltenas elspezojn? Kiam vi atingos la
lernejon, vi nepre diros tion por ŝi al la instanco.”

“Ankaŭ mi tiel pensas. La subvencio ne estos problemo.”
“Xinmei, mi havas ŝercon kaj vi ne koleru. Estas la unua fojo por ni sekvi tiun ĉi itineron. La

trafiko ne estas oportuna. Por ni senspertaj vojaĝantoj ni ankoraŭ ne povas bone zorgi pri ni mem,
kial kunporti malfortan kaj gracilan ŝanhajan fraŭlinon dum la vojaĝo? Se ŝi ne povos elporti
suferojn kaj malsaniĝos dumvoje, ĉu ni aldonos al ni ĝenaĵon? Krom se vi havas alian intencon,
tio...”

“Ne, ne babilaĉu! Ankaŭ mi scias, ke troviĝos ĝenaĵoj survoje, sed mi ne povas rifuzi la
peton de amiko! Ŝi laboros en la fakultato pri fremdlandaj lingvoj kaj mi en la fakultato pri
politika scienco. Kiam ni atingos la lernejon, ŝi estos alies office wife (esperante: oficeja edzino),
kaj ni ne plu havos rilatojn unu al la alia. Kaj krome mi anticipe diris al ŝi, ke la vojaĝo estos tre
peniga malkiel en Ŝanhajo. Ŝi respondis, ke ŝi povos elporti la suferon.”

“Se ŝi povos elporti la suferon, do vi sentos malŝarĝon dum vojaĝo.”
Xinmei afektis minace alpremi la brulantan cigaredstumpon al la vizaĝo de Hongjian kaj

diris: “Vi volas min rekomendi vin al ŝi, ĉu ne? Estas tre facile!”
Ŝirmante sian vizaĝon per mano, Hongjian ridete diris: “Por honeste diri, mi ankoraŭ ne

rigardis ŝin en la vizaĝon. Mi eĉ ne klare vidis, ĉu ŝia vizaĝo estas ronda aŭ plata. Vere ni estas
malĝentilaj! Ĉe manĝado ni interparolis inter ni kaj ne donis atenton al ŝi. Kaj post manĝado ni
kuris supren sur ferdekon kaj lasis ŝin sola. Ĉar ŝi forlasis la hejmon la unuan fojon, la soleco kaj
forlasiteco estas tre malfacile elporteblaj por ŝi.”

“Ni ambaŭ suferis pro virinoj. Kiel birdoj teruritaj de arkpafoj, ni eĉ timas la ombron de
virinoj. Sed tiuj teneraj vortoj de vi jam ŝutis la semon de amo en via koro. Lasu min diri al
fraŭlino Sun: ‘Sinjoro Fang ame zorgas pri vi!’”

“Estu libera de zorgoj. Mi neniam estos via ‘kunamanto’. Se vi havas alkoholaĵon, ebrigu
min per ĝi kiam ni drinkos ĉe la nupta festo de vi kaj fraŭlino Sun.”

“Ne diru sensencaĵon! Kion okazus, se ŝi aŭdus tion? Lastatempe mi jam venas al la
konkludo, ke mi neniam amos urban virinon kun universitata klereco. Mi jam sufiĉe suferis pro
mia zorgado pri Su Wenwan, kaj poste mi volas mian edzinon zorgi pri mi. Mi preferas edzinigi
honestan kaj simplan junulinon el la kamparo. Ŝi nenecese estas bone edukita, nur havas bonan
sanon, obeeman temperamenton kaj lasas min esti ŝia Lord and Master (esperante: mastro). Mi
opinias, ke oni ne bezonas meti la amon sur tiel gravan lokon dum sia tuta vivo. Multaj homoj
ankaŭ bone vivas sen amo.”

“Se mia patro aŭdus tion, li certe dirus ‘tiu ĉi infano estas instruebla’. Sed vi fariĝos
altrangulo, tia rura fraŭlino ne kvalifikos esti via edzino, ĉar ŝi povas helpi al vi nek societemi nek
gajni homojn ĉirkaŭ vi.”

“Mi preferos esti altrangulo kun ŝi, kiu ne indos esti la edzino de altrangulo. Mi ne volas, ke
por esti la edzino de altrangulo ŝi devigos min eskaladiĝi al altrangulo, al koruptita altrangulo. Se
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mi, ekzemple, edziĝus al Su Wenwan, mi ne povus iri kune kun vi al Sanlju -Universitato ĉifoje.
Ŝi devigus min iri tien, kien ŝi ŝatas iri.”

“Ĉu vi vere volas iri al Sanlju-Universitato?” nereteneble demandis Hongjian kun miro. “Mi
vere admiras vian spiriton. Mi estas malsupera al vi. Vi havas pli da kredemo ol mi en geedziĝo
kaj entreprenado. Mi ankoraŭ rememoras ‘sieĝatan fortikaĵon’ rakontitan de Chu Shenming aŭ
fraŭlino Su. Lastatempe mi ekhavis tian komprenon pri ĉiuj aferoj de la homa vivo. Ekzemple,
tiam mi deziregis iri al Sanlju-Universitato kaj mi akceptis la inviton. Tamen nun, ju pli mi pensas,
des pli mi sentas enuon, sed mi malamas, ke mi ne havas kuraĝon returniĝi al Ŝanhajo per la sama
ŝipo. Kun ĉifoja travivaĵo mi vere ne scias, kiam mi povos edziĝi. Tamen mi dezirus, ke vi
edziĝus al fraŭlino Su, tiel ke vi sentus nenion specialan. La hundo, kiu ĉasas la ombron de osto
en la akvo, tamen perdas la oston en sia buŝo! Se vi laŭdezire geedziĝos kun via amatino, kvazaŭ
la osto estos englutita en la ventron, vi ĉagreniĝos pri la neniam vidiĝinta ombro de la osto en la
akvo. Mi demandas al vi, ĉu vi scias, kion Cao Yuanlang faras devigite de sia edzino post
geedziĝo.”

“Li oficas kiel sekciestro de ‘la Komitato de Dummilitaj Resursoj’. Estas posteno, kiun lia
nova bopatro trovis por li. Ĝi povas esti kalkulata kiel parto de la doto de lia filino.”

“Bonege! La patrolando, patrolando vere apartenas al la patro! Se vi edziĝus al fraŭlino Su,
ĉu tiu honorplena posteno ne apartenus al vi?”

“Ba! Se oni tiras la juprimenon de virino por sin glori, li ne havas sian propran volon.”
“Eble oni mokas, ke vi estas vulpo, kiu ne povas atingi la vinberojn kaj plendas, ke la

vinberoj estas acidaj.”
“Mi sentas neniom da envio. Mi tion diru al vi. Tiun tagon kiam fraŭlino Su edziniĝis, mi iris

al la ceremonio.” — Hongjian nur eligis “Aĥ!” — “La familio Su sendis al mi invitilon kaj mi
portis tien donacon —”

“Kian donacon vi sendis?”
“Grandan florkorbon.”
“El kiaj floroj?”
“Mi ordonis al floristo ĝin sendi. Ĉu diferencas, kiajn florojn oni sendas?”
“Vi devus sendi abrikotflorojn, kiuj signifas, ke vi amas ŝin, sed ŝi ne amas vin, kaj

narcisflorojn, kiuj esprimas, ke ŝi havas malmolan koron, kaj aldone kun artemizioj, kio signifas,
ke vi havos dumvivan miseron por ŝi. Por emfazi tiun signifon vi povus ornami la korbon per
diantoj.”

“Sensencaĵo! Kie oni povus trovi abrikotflorojn kaj narcisflorojn en somero? Vi estas nura
teoriulo. Nu, ĉar vi estas fakulo, vi mem...faros tion estonte kiam alies geedziĝo okazos. Tiun
tagon mi iris kun intenco pri tio, ĉu mi havis la kuraĝon por vidi la geedziĝon inter alia viro kaj la
virino, kiun mi amis pli ol dek jarojn. Oho! Kiam mi iris tien, mi neniom afliktiĝis je ekvido de la
sceno. Mi ne konis Cao Yuanlang. Komence mi konsideris, ke ĉar fraŭlino Su alte taksas lin, li
certe estas multe pli bona ol mi. Mi ĉagreniĝis pri lia supereco. Tamen tiun tagon kiam mi vidis
tiun monstron, mi pensis, kiel fraŭlino Su eĉ povus naski korinklinon al li! Por honeste diri, la
virino kun tia apreca gusto ne meritas mian edzinigon. Ankaŭ mi ne bezonas ŝin.”

Frapetante lian femuron, Hongjian diris: “Bone dirite! Bone dirite!”
“Nemultajn tagojn post ilia interfianĉiĝo, maljuna sinjorino Su vizitis mian patrinon. Ŝi estis

tre pardonpetema, dirante, ke ŝia filo Wenwan havas obstinan temperamenton kaj ŝia persvado al
ŝi neniom efikis, kaj ke ŝi ne volas ruinigi la amikecon de du generacioj inter la familioj Su kaj
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Zhao pro tio. La plej amuza afero — vi priridos, se mi diros al vi — ĉiumatene kiam ŝi bruligis
incenson antaŭ bodisatvo, ŝi preĝis por mia feliĉo—” Hongjian nereteneble ridetis — “mi diris al
mia patrino, kial ŝi ne ĉantis kelkajn volumojn da sutroj por liberigi mian animon disde la suferoj.
Mia patrino konsideris, ke mi ŝarĝas mian koron per la afero, kaj ŝi ankoraŭ petis multajn
informojn pri tiaj seninteresaj aferoj por diri al mi. Ĉifoje Su Hongye estis okupita en Ĉongĉingo
kaj li ne povis reveni. Li letere diris, ke ĉio estas decidota de la filino, se tio nur plaĉos al ŝi. Tiu
paro de gefianĉoj ŝatas sekvi la okcidentan moron. Ili ne elektis la bonaŭguran daton laŭ la ĉina
malnova geedziĝo, sed elektis la okcidentan daton. Laŭ la paro majo estas la malplej favora
tempo por geedziĝo kaj junio la plej favora. Sed kiam ili interfianĉiĝis jam en junio, pro tio ili
prokrastis ilian geedziĝon al septembro. Laŭdire tagoj de semajno meritas konsideron. Lundo,
mardo kaj merkredo estas bonaj tagoj por geedziĝo, merkredo estas la plej bona, sed inter ĵaŭdo,
vendredo kaj sabato unu pli malboniĝas ol la alia. Kaj fine ili elektis merkredon—”

“Estas certe, ke Cao Yuanlang elpensis tiun strangan ideon,” Hongjian ridete diris.
Kun rideto Xinmei diris: “Unuvorte vi studentoj studintaj en Eŭropo estas abomenindaj kaj

havas plej multajn strangajn ideojn. Nu, tiu merkredo kiam ili geedziĝis, ĝuste falis en la
tempdaŭron de ardanta varmego “aŭtuna tigro”61. Survoje mi pensis, ke feliĉe, dank’ al la Ĉielo,
mi ne estas novedzo hodiaŭ. Kvankam la aŭlo estis klimatizita, Cao Yuanlang, surhavante drapan
ceremonian kostumon, estis okupita kun la kapo plena je ŝviteroj. Mi vidis lian blankan malmolan
kolumon flava kaj molaĉa pro ŝvita malsekiĝo. Mi nur timis, ke lia tuta korpulenta korpo solviĝus
en ŝvito, kvazaŭ kandelo fandiĝis en mason da oleo. Ankaŭ fraŭlino Su aspektis nervoza. Kiam la
ceremonio okazis, la vizaĝesprimo de genovedzoj, nek ploranta nek ridanta, ŝajnis, ke tio tute ne
estis ĝojiga okazo. Ĝi similis — ne, ne al la vizaĝesprimo de surirado sur la gilotinon, jes, jes, al
tiu en la fotoj de ĉiamaj krimuloj sub la avertotabulo ‘Singardu kontraŭ Poŝoŝtelistoj’ en publikaj
lokoj. Mi subite ekpensis, ke se mi troviĝos en mia propra nupto, mi mem neeviteble montros la
vizaĝesprimon similan al tiu de kaptita poŝoŝtelisto sub ĉies rigardo. Tial mi ekkomprenis, ke tiuj
fotoj de geedziĝo kun ĝoja kaj ridetanta mieno tute ne estis faritaj surloke.”

“Granda eltrovo! Granda eltrovo! Tio, kio interesas min, estas, kio okazis kiam fraŭlino Su
vidis vin tiun tagon.”

“Mi kaŝis min kaj ili ne trovis min. Mi nur interŝanĝis kelkajn vortojn kun fraŭlino Tang —”
La koro de Hongjian faris tiel pezan baton, kiel oni malŝarĝis la kamionon kaj peze ĵetis la
pakaĵon sur la teron, kaj li trovis tion stranga, ke Xinmei eĉ ne aŭdis lian pezan korbaton. —
“Tiun tagon ŝi estis fianĉinamikino. Kiam ŝi vidis min, ŝi demandis, ĉu mi venas por interbatiĝi,
kaj aldonis, ke kiam la ceremonio finiĝos kaj oni ŝutos konfetojn sur la genovedzojn, mi ne licos
svingi mian brakon, por ke mi ekhavu la ŝancon ĵeti grenadon aŭ ŝpruci fortan acidaĵon. Kiam ŝi
demandis pri mia estonta plano, mi diris al ŝi, ke mi iros al Sanlju-Universitato. Mi pensis, ke ŝi
ne volas aŭdi vian nomon, kaj mi menciis neniun vorton pri vi.”

“Vi faris tion tre bone! Ne menciu min, ne menciu min.” Mekanike dirante, Hongjian sentis
en la koro, ke li ŝajnas malliberulo en malluma karcero, kiu palpe akiris alumeton. Li bruligis ĝin
kaj ĝi tuj estingiĝis. La spaco, kiun li ankoraŭ ne klare vidis, jam glitis en mallumon. Tio ankaŭ
ŝajnis du ŝipoj, kiuj renkonte preterpasis unu de la alia. Unu homo staris sur ĉi tiu ŝipo kaj ekvidis
tiun neforgeseblan vizaĝon dum sia sonĝo en la kajuto de la kontraŭa ŝipo, kiu jam veturis kelkan
distancon for antaŭ ol li volis voki. Alproksimiĝo dum tiu momenteto jam apartigis ilin fore unu
de la alia. Ĉe tio Hongjian kaŝe malamis, ke Xinmei ne estas klarkapa homo.

61 “Aŭtuna tigro” aludas al la plej varmega tempdaŭro inter aŭgusto kaj septembro.
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“Mi ne alparolis ŝin multe. La fianĉamiko, amiko de Cao Yuanlang, alkroĉiĝis al ŝi sen ajna
malstreĉiĝo. Mi opinias, ke li havas grandan intereson pri Tang Xiaofu.”

Subite Hongjian naskis malamon kontraŭ fraŭlino Tang, la malamon kiel la doloron de la koro
alpremita sur la dornon. Detenante la tremon en la voĉo, li diris: “Mi ne volas aŭdi pri la aferoj de
tiuspecaj homoj. Ne parolu pri ili.”

Xinmei trovis tiujn vortojn abruptaj kaj ekstuporiĝis dum momento. Tuj kompreninte, li mane
premis lian ŝultron kaj diris: “Ni sidas jam sufiĉe longe. Nun la vento blovas forte. Ni revenu al la
kajuto dormi. Morgaŭ frumatene ni surbordiĝos.”

Dirante li oscedis. Hongjian lin sekvis. Apenaŭ ili faris turniĝon, fraŭlino Sun stariĝis de sur
la benko kaj salutis ilin. Konsternite Xinmei tuj demandis al ŝi, ĉu ŝi estas sola, kiel longe ŝi
restas sur la ferdeko kaj ĉu ŝi ne timas malvarmon en tiel forta vento. Fraŭlino Sun diris, ke pro
plorado kaj bruado de la infano de la virino, kiu dividas la saman kajuton kun ŝi, ŝi sentis tediĝon
kaj ŝi eliris por la freŝa aero.

Xinmei demandis: “Nun la vento levas la ondojn, ĉu vi suferas de marmalsano?”
Fraŭlino Sun diris: “Mi sentas min pli-malpli bona. Sinjoroj Zhao kaj Fang certe renkontis pli

grandajn ventojn kaj ondojn ol ĉi tiun kiam vi veturis eksterlanden.”
Xinmei diris: “Multe pli grandajn. Sed mi kaj sinjoro Fang ne veturis per la sama kurso.”
Dirante li tuŝis Hongjian per la mano por sugesti al tiu ekparoli anstataŭ malĝentile silenti.

Dum tiu momento ties koro ŝajne vetkuris kun la kora doloro kaj volis kuri sufiĉe rapide, por ke
la doloro ne povis kuratingi ĝin. Tiu do diris kelkajn nerilatajn vortojn kvazaŭ elĵetinte kelkajn
barierojn por provizore malhelpi la persekuton de la doloro. Pro tio li babilis pri amaso da aferoj,
kiuj okazis sur la ŝipo veturanta alilanden. Kiam li parolis pri fluganta fiŝo, pri kiu fraŭlino Sun
neniam aŭdis, Sun demandis al li, ĉu li vidis balenon. Xinmei trovis tiun demandon sendube
naiva.

Hongjian diris: “Mi vidis. Estas multe da ili. Unufoje nia ŝipo preskaŭ enŝoviĝis inter la
dentojn de baleno.”

Kiam la lamplumo prilumis ŝiajn okulojn larĝigitajn pro surpriziĝo, tiel rondajn kiel la
cirklojn pentritajn de Giotto, Xinmei fariĝis ankoraŭ pli skeptika kaj diris: “Ne aŭskultu liajn
babilaĉojn!”

Hongjian diris: “Mi diras la aŭtentan veron. Tiam la baleno estis sietanta post tagmanĝo.
Fraŭlino Sun, vi scias, ke iuj aŭskultas kaj manĝas nur per la buŝo, kaj ili malfermas sian buŝon
por aŭskulti, rigardi kaj dormi. Ĉar tiu ĉi baleno malvarmumis kun la nazo ŝtopita, ĝia buŝo estis
malfermita kiam ŝi dormis. Feliĉe vianderoj plene ŝtopiĝis inter ĝiaj dentoj, alie nia ŝipo estus
renkontonta la danĝeron.”

Fraŭlino Sun diris: “Sinjoro Fang trompis min, ĉu ne, onklo Zhao?”
Xinmei eligis malestiman voĉon.
Hongjian daŭrigis: “Granda ŝipo povas kuri inter la dentojn de baleno. Tio estas vera. Se vi ne

kredas, mi povas pruvi...”
“Ne plu babilaĉu,” Xinmei diris, “Estas tempo por ni malsupreniri dormi. Fraŭlino Sun, via

patro konfidis vin al mi, kaj mi devigas vin reiri al la kajuto por ne malvarmumi...”
Hongjian ridete diris: “Vi estas ŝia bona ‘onklo’!”
Kaptante la okazon, kiam fraŭlino Sun ne donis atenton al ili, Xinmei donis fortan baton sur

lian dorson kaj diris: “Tiu ĉi sinjoro Fang estas tre mensogema. Li incitetis vin per fabelaj
rakontoj.”
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Kuŝante surlite, Hongjian sentis, ke la kora doloro alpremiĝas al li, kaj li urĝe penis trovi
vortojn por sin savi: “Xinmei, vi ĵus batis min kaj mi ankoraŭ sentas doloron ĝis nun!”

Xinmei diris: “Vi ne havas dankeman koron. Kiel apudstaranta rigardanto mi ĵus vidis tre
klare, ke fraŭlino Sun — Ve!—tiu ĉi knabino estas tre ruzema. Min kaptas granda sufero pro ŝia
kunvojaĝo kun mi — Fraŭlino Sun ŝajnas esti tiu granda baleno kun malfermita buŝo, kaj vi
ventkapulo similas la ŝipon rekte veturantan al ŝia buŝo.”

Ruliĝante sur la lito pro ridego, Hongjian diris: “Vi estas vere sentiva, tre sentiva!” Falsa
rido sekvis lian veran ridon, tiel ke li povis fortimigi la doloron en la koro.

“Mi kredas, ke la tutan interparolon inter ni tiu knabino aŭdis. Estas via kulpo, ĉar vi parolis
per tiel laŭtigita voĉo —”

“Ne mi, sed vi.”
“Ĉu vi povas imagi, ke diplomitiĝinto el universitato povus esti tiel naiva kaj infaneca?

‘Sinjoro Fang trompis min, ĉu ne?’” Kun akutigita voĉo, Xinmei memfide imitis ŝian voĉon
versimile. “Mi ne povas lasi min trompi de ŝi! Nur vi malsaĝulo! Mi diras al vi, ke oni ne devas
juĝi iun laŭ aspekto. Ĉu vi atentis, ke mi diris al ŝi, ke vi tute rakontis fabelojn? Se mi ne dirus
tiujn vortojn, ŝi certe volus pruntepreni de vi libron...”

“Eĉ se ŝi prunteprenus, mi ne havas.”
“Tio ne estas la vero. Ĉiuj scias, ke la virino domaĝas elspezojn por libroj. La viro volontas

aĉeti sukeraĵojn, ŝtofon kaj kosmetikaĵojn por donaci ilin al virino. Sed li nur pruntedonas libron
al ŝi anstataŭ aĉeti, kaj la virino ankaŭ ne volas lian libron kiel donacon. Kial? Kiam la libro estas
prunteprenita, ĝi devas esti pruntedonita. Unufoja prunteprenado kaj unufoja pruntedonado. Tiel
tio kreas la pretekston por ili ambaŭ renkontiĝi dufoje, ne lasante ion ajn por aliaj babili. Tio estas
necesa unua paŝo por enamiĝo inter viro kaj virino. Se prunteprenado okazas, sekvas implikitaj
ĝenaĵoj.”

“Vi ja estas teruriga,” Hongjian ridete diris. “Sed tion, kion vi diris pri fraŭlino Sun, vere
estas deliraĵo de idioto.”

Rigardante al la kajuta plafono, Xinmei diris kun triumfa rideto: “Ne estas tiel certe. Nu, ne
plu parolu. Mi volas dormi.”

Hongjian sciis, ke la hodiaŭa dormado estas neakirebla kiel Tang Xiaofu. Pensante pri tiu ĉi
malfacile pasigebla longa nokto, li sentis tiajn timon kaj malkuraĝon kia kaptis la solan vojiranton
en nokta sovaĝejo. Li penis trovi vortojn por paroli kun Xinmei, sed tiu ignoris lin. Hongjian
senreziste kaj senhelpe lasis sin al ronĝado de la doloro.

Frumatene de la sekvanta tago, la ŝipo ankriĝis malproksime de la haveno. Ĉirkaŭ tagmezo la
ŝipkompanio alsendis du vaporŝipojn por preni pasaĝerojn al la bordo. La pasaĝeroj de la
unuaklasaj kaj duaklasaj kajutoj unue eniris la unuan vaporŝipon. Pro tio, ke la ferdeko de tiu ĉi
vaporŝipo pli malaltis kvin aŭ ses futojn ol la triaklasaj kajutoj de la ŝipego, oni devis salti
malsupren. Kiam la akvo ondetiĝis, la du ŝipoj distanciĝis unu de la alia ĉirkaŭ je unu futo, kaj la
interspaco faŭkanta kvazaŭ atendis homojn enfali. La pasaĝeroj unuvoĉe sakris pri la
ŝipkompanio, sed ĉiuj saltis malsupren spite al la danĝero. Mirinde estis, ke okazis neniu mispaŝo.
Pro malsuprensalto nemalmultaj ekhavis doloron en ventro. Ili alpremis sian manon sur la ventron
sensone, kuntirinte la brovojn. Hongjian nur timis, ke lin eble trafos apendicito. Pro tio, ke multaj
homoj interpremiĝis en la malgranda ŝipo, oni povis aŭdi la bruajn avertajn kriojn: “La ŝipo
kliniĝas flanken. Kelkaj homoj ĉe maldekstra flanko iru al la dekstra.” “Malbonege! Tro multaj
homoj staras ĉe dekstra flanko! Ĉu vi volas vivi aŭ ne?” Tiuj rimarkoj ruliĝadis kiel neĝpilko de
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unu buŝo al la alia kaj fariĝis pli kaj pli pufe granda tra la tuta ŝipo. Babilante kun aliaj pasaĝeroj,
Hongjian informiĝis, ke oni malfacile trovas loĝejon sur la bordo, ĉar naŭ el dek hoteloj estas
plene okupitaj. Xinmei diris, ke estas kelkcent pasaĝeroj el la sama ŝipo, kaj Li kaj Gu troviĝas en
la dua vaporŝipo, kaj ke se ili atendos surbordiĝon de Li kaj Gu antaŭ ol trovi al si loĝejon, ili
vole nevole bivakos hodiaŭ. Ili decidis, ke kiam la vaporŝipo albordiĝos, Xinmei kaj fraŭlino Sun
kunportante pakaĵojn iri trovi hotelon, Hongjian restos sur la kajo por atendi Li kaj Gu kaj post
kiam Xinmei trovos hotelon, li revenos por preni ilin.

Apenaŭ Xinmei kaj fraŭlino Sun foriris, subite sonis la sireno pri alarmo kontraŭ aeratako.
Hongjian maltrankviliĝis, pensante, ke malbonaj ŝancoj venas duope kaj li malfacile certigos al si
eskapi la mortigon de bombo pro sia nuna malfeliĉo. Kaj samtempe li ankoraŭ pli maltrankviliĝis
pri Li kaj Gu. Alia ideo venis en lian kapon, ke la ŝipo estas proprietaĵo de italoj, aliancanoj de
japanoj, kaj ĝi ne devus estis bombita. Estis pli grave por li forkuri, sed la homoj sur la kajo ne
diskuris kaj li ankoraŭ restigis sin surloke. Feliĉe ĝi ne estis urĝa alarmo kontraŭ aeratako. Post
pli ol unu horo, la alarmo estis nuligita kaj Xinmei ankaŭ alrapidis. Kelkan tempon poste la dua
vaporŝipo alproksimiĝis kun bruaj voĉoj meze de malhela amaso da pasaĝeroj. Hongjian ekvidis
la feran kofron de sinjoro Li, metitan kontraste kontraŭ la mallarĝa pruo, kvazaŭ nazego kaj larĝa
buŝo sur la malgranda vizaĝo, kio donis mirindan impreson de parto pli granda ol la tuto, kaj kio
malobservis la regulojn de geometro. Tiu kofro povis translokiĝi de la ŝipego al la ŝipeto, kio
ankaŭ estis la miraklo de fiziko. Sur la vizaĝo de sinjoro Li mankis la paro da nigraj okulvitroj kaj
liaj grandaj blankaj okuloj similis al senŝeligitaj kuiritaj ovoj. Kiam Xinmei demandis al li, kie
estas liaj okulvitroj, tiu elpoŝigis kaj surportis ilin, klarigante, ke li demetis ilin, por ke ili ne falu
de sur la nazo kaj ne rompiĝu sur la tero, kiam li malsuprensaltis sur la vaporŝipon.

Pro la pezaj bagaĝoj sinjoroj Li kaj Gu ne sukcesis suriri la unuan vaporŝipon. El la tono de Li
Meiting ŝajne aŭdiĝis, ke li kaj Gu suferis la teruron de kontraŭaerataka alarmo sur la ŝipo
anstataŭ Xinmei kaj aliaj. Se ili ne cedus la unuaklasan kajuton al Xinmei kaj aliaj, li ankaŭ havus
la privilegion la unua suriri la pramon kaj ne estus inter fajro kaj akvo, ricevante “baton al nervoj”.
Ĉe tio la kapablo de ŝajnigo kaj flatado de Xinmei kaj Hongjian tute bankrotiĝis kaj ili eĉ ne
scipovis esprimi dankemon.

Dume kun nemalpliigita humoro Gu Erqian kriis: “Kiel bonŝanca tago! Ni vere eskapis el
morto! Tiam ni neniel imagis, ke ni havos ŝancon renkontiĝi kun vi. Mi pensas, ke la homoj sur la
tuta ŝipo dependas de la fortuno de sinjoro Li — sinjoro Li, dank’ al via ĉeesto sur la ŝipo, la
bombaviadilo ne alflugis. Tio, kion mi diris, ne estas absurda. Mi kredas la sorton. Zeng Guofan62

iam diris: ‘Ne kredu la Ĉielon, kredu vian sorton.’”
Komence sinjoro Li ŝajnis malvarmsanga besto en vintrodormo, sed nun flatado de sinjoro Gu

injektis printempan etoson en lian korpon, tiel ke li viviĝis el malvigleco. Kun ridetanta vizaĝo li
diris: “Tiuj, kiuj okupiĝas pri grandaj entreprenoj, kredas la sorton. Antaŭ mia ekvojaĝo, mia
amiko faris divenadon pri mia sorto. Li diris, ke mi turnas min al bona ŝanco nuntempe kaj
survoje ĉiuj malbonaĵoj ŝanĝiĝos al bonaĵoj.”

Kunfrapante siajn manojn, sinjoro Gu diris: “Kial ne? Mi neniom malpravas.”
Hongjian nereteneble kontraŭdiris: “Ankaŭ mi estas sortodivenita, ke mi havas terure

malbonan ŝancon ĉijare. Ĉu vi ĉiuj ne timas esti implikitaj de mi?”
Skuante la kapon kiel svingantan tambureton de infano, sinjoro Gu diris: “Kion vi diris! Tio

ne okazos! Ve! Ni havas grandan bonŝancon hodiaŭ! Homoj loĝantaj en Ŝanhajo, kia vi, vivas

62 Zeng Guofan (1811-1872), granda politikisto, generalo kaj erudiciulo de Qing-dinastio de Ĉinio.
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kvazaŭ en sonĝo, kaj ili neniel scias pri tiaj danĝeroj sur la vojo. Tamen oni ne devas ne iri al
landinterno. Hodiaŭ vespere ni manĝos en restoracio por fari ioman celebradon, kaj mi pagos.”
Post kiam ili ripozis kelkan tempon, ili eliris kunmanĝi en restoracio. Drinkinte kelkajn tasojn, Li
Meiting plene reviviĝis ebrieta. Antaŭ momento li ankoraŭ ŝajnis raŭpo de la komenca printempo,
dum nun li fariĝis la raŭpo en la komenca somero. Li elmetis unu demandon post la alia al
fraŭlino Sun kaj diris multajn stultajn vortojn.

Xinmei kaj Hongjian kunhavis la saman ĉambron. Kiam ili reiris al la loĝejo, ili babilis,
kuŝante sur la lito. Hongjian demandis al Xinmei, ĉu tiu rimarkis la naŭzan konduton de sinjoro
Li al fraŭlino Sun.

Xinmei respondis: “Mi jam delonge travidis, ke li estas voluptemulo. Kiam li surbordiĝis sen
fumkvarcajn okulvitroj, mi atenteme observis liajn okulojn, en kiuj blanko pli multas ol nigro, kaj
tio estas la signo de voluptemo kaj persverseco. Kiam mi estis infano, mia patro diris al mi multe
pri tio.”

Hongjian diris: “Mi preferas, ke li avidas je virinoj. Tiel io homa troviĝas en li, alie li tute ne
elspiras odoron de homo.”

Dum ili babilis, subite aŭdiĝis la raŭka voĉo de virino en la najbara ĉambro de Li kaj Gu.
Antaŭe en Ĉinio gastejoj havis maldikajn kaj nesonizoleblajn septojn inter ĉambroj. Kvankam oni
estis en ĉi tiu ĉambro, la oreloj ŝajnis troviĝi en najbara ĉambro. Kiel kutime, en tiuj gastejoj
troviĝis blindaj opifumantaj virinoj, kiuj de pordo al pordo petis al klientoj elekti ariojn de
Shaoxing-opero63 por ilia kantado kontraŭ pago. Sinjoro li estis marĉandanta kun ili kaj sinjoro
Gu frapetis sur la septo por inviti Xinmei kaj Hongjian al sia ĉambro por aŭskulti la kantadon.
Ximei respondis, ke ili ne iros al lia ĉambro, ĉar ili povas aŭdi la kantadon tra la muro.

Sinjoro Gu ridete diris: “Vi profitas de ni, sed ankaŭ vi devas pagi. Ha, ha, sinjoroj, tio estas
ŝerco.”

Xinmei kaj Hongjian faris paŭtan grimacon kaj diris nenion. Hongjian ne bone dormis
lastnokte kaj laciĝis hodiaŭ. Malgraŭ la miksita bruo de kordinstrumentoj kaj kantado en la
najbara ĉambro, dormado vualis ĉion per peĉa nigro. Kiam lia kapo ekkuŝis sur la kapkusenon, li
dormis seninterrompe ĝis tagiĝo, sentante, ke la laceco kunŝoviĝinta en lia korpo estas plate
gladita de dormado, kiel la faldoj kaj ĉifaĵoj sur la vesto estas plate premitaj sub gladilo. Li
ekpensis, ke se li volas esti vera malsukcesinto en amo, estas nefacile por li perdi dormon kaj
rifuzi manĝadon. La antaŭhieraŭa doloro ŝajnis tiel furioza, ke ĝi jam elradikigis la vunditan
senton kaj forigis ĉiujn liajn suferojn. Nun li sentis sin obtuze senprudenta kaj malforta, kaj li ne
plu havis alian forton elporti doloron por Tang Xiaofu.

Obscedinte en la lito, Xinmei diris: “Kiel kruela turmento! Post finiĝo de Shaoxing-opera
kantado en la najbara ĉambro, vi ekis ronki kiel mil diabloj! Estas feliĉe, ke la tegmento ne estis
forblovita de via nazo. Mi ne endormiĝis preskaŭ tuj ĝis tagiĝo.”

Ĉiam pensante, ke li dormas en kvieta maniero, Hongjian tuj sentis hontemon: “Ĉu vere? Mi
ne kredas. Mi neniam ronkas. Eble ronkis iu en la najbara ĉambro kaj vi kulpigis min. Sciu, ke la
septo estas tre maldika.”

Xinmei kolere diris: “Kia fripono vi estas! Kial vi ne diris, ke mi ronkis kaj donis riproĉon al
vi? Mi nur pentas, ke mi tiam ne registrigis vian ronkadon sur gramofondiskon.” Se ĝi vere estus
registrita sur la diskon, aŭdiĝus la ululanta ronksono, jen kiel hurlado de ventego, jen kiel ŝmacaj
maĉado kaj glutado de lupo kaj tigro, kaj meze de la ronksono troviĝus strio da akuta kaj maldika

63 Shaoxing-opero, unu el lokaj operoj de Ĉinio, populara en Zhejiang-provinco de Ĉinio.
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voĉo, jen leviĝanta jen malleviĝanta senhalte. Kelkfoje la sonstrio pli kaj pli maldikiĝis kiel la
kajta fadeno, kiu estis disromponta pro longa treniĝo, kaj oni ne sciis, kial ĝi stabile falis kvazaŭ
trapasinte la pinton de sonondo. La nervoj de Zhao Xinmei agitiĝis de ĝi, leviĝante supren kaj
falante malsupren. Pensante pri tio li vere deziregus disrompi la nazon de Hongjian, kaj avertis lin
esti singardema la sekvantan fojon.

“Sufiĉe,” Hongjian diris, “Ne riproĉu min. Hieraŭ mi estis laca. Sed se vi insistas kulpigi min
tiamaniere, la Ĉielo punus vin per via edziĝo al la virino, kiu ronkas tondre kaj blovas trumpeton
ĉe via orelo ĉiunokte.”

Xinmei ridete rimarkis: “Por honeste diri, hieraŭ kiam mi aŭdis vian ronkadon, mi ekpensis,
ke mi devas aldoni eron al la postuloj de edzinigo, pri kiuj ni diskutis sur la ŝipo: Ne ronku dum
dormado.”

Kun rideto Hongjian diris: “Tio ne povas esti elprovita antaŭ geedziĝo...”
Xinmei diris: “Bonvole ne diru plu. Laŭ mi oni povas juĝi laŭ la aspekto, ĉu iu ronkas aŭ ne.”
Hongjian diris: “Kompreneble. Se vi edzinigus virinon kun forputrinta nazo, tio ne estus

problemo.”
Elsaltinte el la lito, Xinmei minacis pinĉi lian nazon.
Tiun tagon ili veturis de Ningbo al Xikou, unue per ŝipo kaj poste per rikiŝo. Kiam ili

enŝipiĝis, ekis pluveti, kelkfoje unu aŭ du gutojn, kiuj kvazaŭ ne falis el la nubopeco super ilia
kapo. Tamen kiam ili rigardis zorgeme, ne plu videbliĝis pluvgutoj. Post kelka tempo pluvgutoj
pli densiĝis, sed tio ne similis al pluveto. Ŝajne nur akvobidoj petole ludis en la aero, ruliĝante kaj
saltante, kaj kiam ili jam sufiĉe petolis, ili falis surteren laŭplaĉe. Hongjian kaj aliaj ŝovis sin
antaŭen al la pruo por zorgi pri la bagaĝoj, kaj elprenis pluvmantelon por ĵeti ĝin sur la ŝultrojn,
krom sinjoro Li. Tiu diris, ke la pluvo ne estas forta kaj ne indas malfermi la kofron por elpreni
pluvmantelon. La pluvo pli kaj pli densiĝis kaj akvogutoj ligiĝis en striojn. Sur la surfaco de la
rivero estiĝis sennombraj variolpunktecaj kavetoj, kiuj jen aperis jen malaperis senĉese. Kiam la
pluvstrioj ankoraŭ pli densiĝis, ŝajnis, ke haroj elkreskis el la ebena akvosurfaco. Sinjoro Li
domaĝis la nove aĉetitan pluvmantelon kaj ne volis ĝin surporti dum la vojaĝo. Li mem plendis
pri sia kapkonfuziteco, ke li metis la pluvmantelon ĉe la fundon de la kofro, kaj se li malfermus la
kofron, la vestaĵoj en ĝi tramalsekiĝus de pluvo. Fraŭlino Sun kompreneme diris, ke ŝi havas
kontraŭpluvan ĉapelon, kaj pruntedonis al li sian ombreleton el verda silko en la mano. Ĝi fakte
estis sunombrelo, per kiu fraŭlino Sun ŝirmis sin kontraŭ sunlumo. Timante, ke ĝiaj ripoj
difektiĝos kunpremite en la bagaĝo, ŝi ofte tenis ĝin en la mano. Surbordiĝinte, sinjoro Li eniris
tetrinkejon kaj fermis la ombrelon. Ĉiuj surpriziĝis kaj ne retenis sian ridon. Okazis, ke la verda
silko dekoloriĝis sub la pluvbato, kaj pro tio la vizaĝo de sinjoro Li aspektis flavece verda kaj sur
la brusto de lia blanka ĉemizo makuliĝis verda peco, kvazaŭ ruinigita akvarelo. Kun ruĝiĝinta
vizaĝo pro honto, fraŭlino Sun hasteme petis lian pardonon. Sinjoro Li malgraŭvole diris, ke ne
gravas, kaj sinjoro Gu krie ordonis al kelnero alporti akvon por lavi al li la vizaĝon. Xinmei
marĉandis kun rikiŝisto. Hongjian ankaŭ domaĝis la ombrelon de fraŭlino Sun kaj petis al kelnero
vringi el ĝi la akvon kaj baki ĝin ĉe la forno. Rigardante al la griza ĉielo, sinjoro Li diris, ke la
pluvo ĉesis kaj li ne bezonos ombrelon survoje.

Post manĝado de kukoj, ili ĉiuj enrikiŝiĝs. Kelnero redonis la ombrelon al fraŭlino Sun,
malsekan kaj vaporvarman. Tiam jam batis la dua posttagmeze. Ili ĉiuj urĝis rikiŝistojn duobligi
la paŝojn. Post malpli ol duonhoro da vojirado ili atingis abruptan deklivon kovritan per ŝtoneroj.
La rikiŝisto, kiu tiris la ĉaron kun la fera kofro de sinjoro Li, pro peza ŝarĝo kaj glita vojo, ne
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povis tenis stabile siajn piedojn kaj stumble falis sur la teron. Ankaŭ la rikiŝo renversiĝis. Haste
elsaltinte de sur la alia rikiŝo, sinjoro Li kriis: “Vi stumble rompis la kofron.” kaj blasfemis lin
kiel sentaŭgulon.

Kiam la rikiŝisto montris al li sian sangantan genuon, Li ekfermis sian buŝon. Li malfacile
maldungis la rikiŝiston kaj luis alian rikiŝon. Kiam ili iris al la longa ponto interplektita per
rotangaj bendoj, ĉiuj elrikiŝiĝis por piediri. Sur la ponto ne troviĝis balustrado kaj la du flankoj de
la ponto estis klinantaj malsupren, kiel formo de la selo. Xinmei antaŭiris kaj faris du paŝojn sur
la ponto. Kaj li tuj retiriĝis kaj diris, ke liaj kruroj moliĝas. La rikiŝistoj ridis pri li kaj lin
kuraĝigis.

Sinjoro Gu diris: “Mi montru al vi kiel transpasi ĉi tiun ponton.” Li aplombe transiris la
ponton. Starante sur pontfino, li vokis ilin transpasi. Kolektinte sian kuraĝon, sinjoro Li demetis
siajn okulvitrojn kaj per singardemaj paŝoj iris al la alia fino de la ponto.

Sinjoro Li kriis: “Sinjoro Zhao, tuj transiru. Ne timu. Fraŭlino Sun, ĉu vi volas, ke mi reiros
por helpi vin trans la ponton?”

Ekde tiu nokto sur la ŝipo Xinmei jam montris flegman fremdecon al fraŭlino Sun. Tiam li
profunde timis, ke li devus plenumi la devon, kiel “onklo”, helpi ŝin en malfacilo kaj danĝero.
Kial li ne lasas tiun ĉi kavalirecan faron al Hongjian? Kun granda maltrankvileco li sola
transpasis.

Hongjian konis la intencon de Xinmei kaj kaŝe riproĉis al si pri timemo. Se li helpos ŝin, eble
li fuŝos la aferon. Kun amara rideto li nur diris al fraŭlino Sun: “Nun restas ni du malkuraĝuloj.”

Fraŭlino Sun diris: “Ĉu sinjoro Fang timas? Sed mi ne timas. Ĉu vi volas, ke mi antaŭiros? Vi
sekvos min, tiel ke vi ne povos rigardi malplenon antaŭan nek ekhavos la ideon pri senfineco de
la ponto. Kaj tio faros vin ankoraŭ pli timema.”

Hongjian naskis nur dankemon kaj admiron al ŝi. Li pensis, ke la virino estas tre stranga
estaĵo, kaj se ŝi donas zorgon pri iu, ŝi montras sian amemon je ĉiu detalo, kaj eĉ ŝiaj poroj
elspiras tenerecon. Sekvante ŝin suriri la ponton, li trovis, ke la glita pontplanko iom leviĝas kaj
malleviĝas sub la paŝoj, kaj li vidis malhele verdan akvon profunde malsupre tra la sennombraj
fendoj inter rotangaj bendoj. Li ordonis al siaj okuloj fiksiĝi sur la dorsan baskon de ŝia ĉipaŭ-o,
kaj ne kuraĝis rigardi alidirekten. Feliĉe ili baldaŭ atingis la finon de la ponto. Fraŭlino Su
returnis sian vizaĝon kaj triumfe ridetis.

Elsaltinte de sur la pontfino, Hongjian kriis: “Mi ankoraŭ ne estas kondamnita al infero, sed
mi jam estas punita transpasi la Ponton de Nerevno al la infero. Ĉu troviĝas la ponto de tiu ĉi
speco antaŭe?”

Apenaŭ Gu Erqian estis dironta: “Vi, kiuj jam veturis alilanden, ne kutimas iri sur la vojoj en
Ĉinio, kiam Li Meiting mallaŭte demandis al li kun opera tono, ĉu li jam legis bone verkitan
artikolon “Helpi ĉarmulinon transiri la ponton” en la libro Ludoj en Eseoj. Kun rideto Xinmei
diris: “Fraŭlino Sun, ĉu vi gvidis lin antaŭ vi aŭ li zorgis pri vi de malantaŭe?”

Hongjian tuj venis al la luma kompreno pri tiuj rimarkoj, sed ili necerte vidis lin kiel
sentaŭgan malkuraĝulon, ĉar sekvado al fraŭlino Sun povis esti klarigata per du malsamaj
manieroj. Li rapide respondis: “Estas fraŭlino Sun, kiu gvidis min transpasi la ponton.”

Fraŭlino Sun sciis, ke tio estas nerefuteble vera, sed aliaj sentis, ke li diris tion el ĝentileco. La
vanteco de Hongjian igis lin kovri la fakton per veraj vortoj. Ŝajne fraŭlino Sun jam travidis lian
intencon, sed ŝi diris nenion, nur ridetante.

La ĉielo laŭgrade malheliĝis kaj pluvego minace alproksimiĝis. La rikiŝistoj rapidigis
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vojiradon, dirante, ke la ĉielo ŝanĝiĝos. La ĉielo ŝajne aŭdis ilian eldiron kaj donis tondran
respondon en la aero, kvazaŭ kelkdek kupraj gongoj ruliĝus sur la planko de la ĉiela palaco. Ekde
la mateno la aero estis sufiĉe sufoka ŝajne por malhelpi spiradon. Subite la ĉielo truiĝis oni ne
sciis kie, kaj refreŝiga vento jen kaj jen ensturmis trae. La flaviĝintaj vegetaĵoj vekiĝis el la peza
dormado kaj ĝenerale eksuspiris kaj tremetis. La tero similis vaporumilon kun la kovrilo
formovita. Pluvo sekvis, malvarmeta kaj refreŝiga, ne simila al la antaŭtagmeza pluvo, kiu ŝajnis
ŝvito eksudita de la ĉielo pro sufoka varmego. La pluvo pli kaj pli intensiĝis, kvazaŭ pluvgutoj
konkure falis sur la teron, interpuŝiĝis en malordaj vicoj kaj fine fandiĝinte en pecegojn da frida
akvo, draŝe ŝutiĝis malsupren. La rikiŝistoj, kurinte post kelkaj paŝoj, forviŝis la pluvakvon de sur
la vizaĝo. La varmo produktita de kurado ne povis supervenki la pluvan forton. Frosttremante, ili
diris inter si, ke ili ekhavos bonan englutadon de alkoholaĵo por varmiĝi, kaj petis al sidantaj
pasaĝeroj leviĝi, tiel ke ili povis prenis vestaĵojn el sub la sidloko por surporti. La sidantoj
kunŝoviĝis, deziregante, ke ili havas pretajn vestaĵojn en la mano por aldone volvi sin. Sinjoro Li
denove prunteprenis de fraŭlino Sun la ombrelon. La pluvo dense tinkturis la nokton kaj pluvakvo
falis kun malhela mallumo. Kaj ankaŭ la ĉielo malheliĝis kun tempopaso. La procesio hastis
antaŭen kvazaŭ en la botelo de inko uzata por mekanika desegnado. La nokto estis tiel peĉe nigra,
ke oni ne povis vidi la fingrojn de sia etendita mano! En tia nokto eĉ fantomo penus eviti
kunfrapiĝon de sia nazo, kiam ĝi farus turniĝon, kaj la kato vere malamus, ke ĝiaj lipharoj ne
funkcias kiel antenoj de insektoj. Ĉiuj rikiŝistoj kunportis alumetojn, sed nur du ĉaroj estis
garnitaj per lanterno. En densa pluvo ne estis facile ekbruligi lanternon. Ĉiuj alumetoj malsekiĝis
en pluvo. Oni penis ekbruligi alumetojn sinsekve, sed vane, tio anstataŭe ekbruligis la koleran
fajron interne. En ĉi tiu momento la sovaĝejo ŝajnis la mondo antaŭ ekhomiĝo.

Hongjian haste kriis: “Mi havas malgrandan poŝlampon.” Li malfermis la valizon kaj elprenis
ĝin. Li direktis la lamplumon al la tero kaj formis cirklon de flava lumo tiel malgrandan kiel
manplaton. Sennombraj pluvstrioj, kiel noktopapilioj, haste sin ĵetis en la lumcirklon. La granda
poŝlampo de fraŭlino Sun neĝbrile lumis dek futojn malproksime, fosante tunelon en la koro de
mallumo. Preninte la poŝlampon de fraŭlino Sun, Xinmei petis Hongjian elrikiŝiĝi. Unu ĉe
dekstra flanko kaj la alia ĉe la maldekstra ili prilumis la vojon. La ok rikiŝoj sekvis la lumojn laŭ
kampeĝoj kvazaŭ la funebra procesio. Post longa tempo Li kaj Gu elrikiŝiĝis por anstataŭis ilin.
Hongjian reenŝoviĝis en rikiŝon kaj endormiĝis pro laceco. Subite li vekiĝis de bruado.
Malferminte la okulojn, li direktis sian rigardon eksteren. Li vidis rubandon da blanka lumo
kuŝanta sur la tero kaj aŭdis sinjoron Li ŝrikadi. Ĉiuj rikiŝoj haltis. Okazis, ke sinjoro Li tenis
ombrelon per maldekstra mano kaj la poŝlampon per la dekstra, kaj post irado de vojpeco, kiam li
sentis muskoldoloron en brakoj kaj ŝanĝis manojn, li falis en kampon pro mispaŝo kaj ne povis
leviĝi en baraktado. Oni eltiris lin el kota akvo kaj sidigis lin en rikiŝon. Kaj Hongjian daŭrigis la
taskon prilumi la vojon. Li ne sciis, kiom da tempo li iris, nur sentante, ke la pluvo senĉese falas,
la vojo ne havas finon kaj liaj ŝuoj pli kaj pli peziĝis dum irado. Li mekanike iradis kun laceco kaj
ne kuraĝis halti, ĉar se li haltus, liaj du kruroj ne povus moviĝi. Kaj ankaŭ Xinmei anstataŭis
sinjoron Gu. Post longa, longa tempo ili atingis urbeton, mendis ĉambrojn en gastejo kaj pagis la
rikiŝistojn. Kiam ili demetis ŝuojn kaj forskrapis koton de sur ili, la koton, kiu tute egalus al la
terpeco elvringita de korupta oficialulo el popolanoj. Li Meiting ŝajnis lavita per kota bano, kaj la
tri aliaj havis kotmakulojn dise punktitajn sur la antaŭo kaj malantaŭo de siaj pantalonoj kaj eĉ
sur la dorso de iliaj vestaĵoj. Iliaj lacaj okuloj ruĝiĝetis pro pluva malsekiĝo kaj la lipoj de
fraŭlino Sun pale purpuriĝis pro frosto. Kvankam pluvo jam ĉesis ekster la domo, en ilia cerbo



Sieĝata Fortikaĵo

108

ankoraŭ vento blovis kaj pluvo falis kun bruanta sono. Post kiam Hongjian prenis iom da varma
manĝaĵo, devigis Xinmei trinki iom da varmiga alkoholaĵo kaj lavis al si la piedojn per varma
akvo, li falis en profundan dormon, tuj kiam lia kapo ektuŝis la kapkusenon. Ankaŭ Xinmei sentis
sin elĉerpita. Ĝuste kiam li maltrankviliĝis pri la ĝenado de venonta ronkado de Hongjian,
neatendite la dormemo klabe batis lin en la malluman abismon, senigis lin je sonĝoj kaj donis al li
puran kaj kompletan dormon.

Kiam ili vekiĝis, la vetero estis serena, kvazaŭ nenio okazus hieraŭ. Nur la flava kota grundo,
viscoza sur la surfaco kaj dura en la kerno, kiel duonfandiĝinta tofeo, glita por irantoj, indikis, ke
pluvo falis dumnokte. Laŭ ĉies opinio, pro tio, ke ili laciĝis de irado hieraŭ kaj malsekiĝintaj
vestaĵoj ankoraŭ sekiĝis, ili ripozos unu tagon kaj ekiros la sekvantan matenon. Nur Gu Erqian
kun granda entuziasmo, kiun, kiel korko flosanta sur akvosurfaco, kiun eĉ ŝtormo ne povus
sinkigi, proponis, ke oni promenu en Xuedou-monto posttagmeze.

Reveninte de promenado en monto, Xinmei petis informon, kiel aĉeti la aŭtobusajn biletojn.
La gastejestro diris, ke estas tre malfacile akiri la biletojn, kaj ke eĉ se oni puŝas sin en la
bushaltejon antaŭ tagiĝo, li ne povas sukcesi aĉeti biletojn, krom se li estas registara oficisto, kiu,
montrante sian atestilon, povas peti escepton por antaŭmendi biletojn. Ili kvin ne havis
identigilojn ĉemane, ĉar ili neniel imagis, ke tiuj aĵoj estas postulataj dum vojaĝo. Tiam tiuj, kiuj
vojaĝis de Ŝanhajo profunden al landinterno, malofte prenis ĉi tiun itineron, sed granda parto de
ili iris al Kunmingo tra Hongkongo. Tion neniu menciis antaŭ la ekvojaĝo kaj ili nur sekvis la
itineron aranĝitan de Gao Songnian. La diplomo, kiun fraŭlino Sun kunportis, ankaŭ ne utilis.

Reirinte al sia ĉambro, sinjoro Li malfermis sian kofron kaj elprenis skatoleton da nomkartoj.
Li demandis: “Ĉu tiaĵo estas kalkukata kiel atestilo, laŭ via opinio?”

Ĉiuj ĉirkaŭis lin por ekrigardi. Sur la nomkarto vidiĝis tri titoloj “Fakultatestro de Ŝtata
Sanlju-Universitato”, “Estro de Ĵurnalisma Instituto” kaj la eks-sekretario de tia-tia gubernia filio
de iu politika partio. La kartoj estis de bonkvalita papero kaj la vortoj sur ili estis en eleganta stilo,
sendube la luksaj presaĵoj de la Ĉina Libro-Eldonejo. Sur la dorso de la karto presiĝis
anglalingvaj literoj en ornamita manskriba tipo “Professor May Din Lea” (esperante: Profesoro
Majo Bruo Herbejo). Sinjoro Li klarigis, ke “Ĵurnalisma Instituto” estas la kompletiga lernejo
funkciigita de li kaj liaj kelkaj amikoj en Ŝanhajo, kaj en la unua titolo “la fakultato pri la ĉina
literaturo” estas forigita, por ke ĝi havu la saman nombron da vortoj kun la dua kaj tria linioj.

Hongjian demandis al li, kial tiu ne uzas la jam ekzistantan fremdlandan nomon Lee. Li
Meiting diris: “Mi jam peti helpon de mia amiko, kiu majstras la anglan lingvon, kaj mi volas, ke
li elektu la anglalingvajn vortojn kun signifoj, samajn en elparolado kun tiuj ideogramoj de mia
nomo. Ĉiu ideogramo de la ĉina nomo havas sian propran signifon. Se oni nur transskribas ĝin laŭ
elparolado, ĝi perdas sian signifon. Se fremdlandanoj vidas ĝin, ili ne facile tenas ĝin en la
memoro. Ĝuste kiel fremdlandaj nomoj estas tradukitaj ĉinen, George tradukiĝas kiel ‘Qiao Zhi’,
kiu estas malpli facile memorebla ol ‘Zuo Zhi’ (kun ĉina senco: helpi regi), kaj Chicago
tradukiĝas kiel ‘Zhijiage’, kiu estas malpli facile memorebla ol ‘Shijiagu’ (kun ĉina senco: la valo
de poeto), ĉar unu el ili havas kaj elparolon kaj signifon, kaj la alia nur elparolon.”

Sinjoro Gu kapjesis kun konsento. Forte mordante la malsupran lipon per dentoj, Hongjian
pensis, ke “Mating” (esperante: sekskuniĝi) ankaŭ havas sencon kaj saman elparolon kiel lia
persona nomo Meiting.

Hongjian diris: “Tiu ĉi nomkarto certe efikos. Ĝi povos timigi la estron de la aŭtobusa
stacidomo. Mi akompanu sinjoron Li iri tien.”
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Ĵetinte rigardon al Hongjian, Xinmei ridete diris: “Vi ne povas iri kun tia aspekto. Mi
akompanu lin anstataŭe. Mi supreniros ŝanĝi mian veston.”

Dum du tagoj Hongjian nek razis nek kombis. Liaj haroj, kiujn hieraŭ pluvo malsekigis,
ligiĝis ĉi tie kaj elstariĝis tie, kiel apikaj montpintoj. Pro malsekigita okcidentstila vesto, li
surportis la malnovan subŝtofitan robeton de sia patro, kiu apenaŭ atingis liajn genuojn kaj
malkaŝis la pantalontubojn longajn je pli ol duona futo. Ĉiuj ridis, rigardante Hongjian.

Li Meiting diris: “Ximei vere taksas sian aspekton! Mia vesto estas pli mizeraspekta, kaj mi
ne zorgas pri ĝi.” Lia malnova flanela supervesto, kiu travivis malsekiĝon kaj bakadon, la
duoblan suferon de akvo kaj fajro, jam fariĝis molaĉa, pufa kaj aldone “paraliziĝa”. Liaj
pantalontuboj, grasaj kaj plenaj, sen ajna gladita faldo, povis stari per si mem sur la tero sen
homaj kruroj, kvazaŭ du malmasivaj naciaj kolonoj. Lia “neĉifebla kravato” plenigita per lano,
post malsekiĝo, ŝrumpis maldike kaj distorde, kiel harplektaĵo de maljunulo en Qing-dinastio.

Ŝanĝinte la veston kaj ŝuojn, Xinmei malsupreniris. Sinjoro Li lamentis, ke ne necesis veturi
en bonaj vestaĵoj dum nokto.

Sinjoro Gu langoklake laŭdis: “Ni devas ĝeni vin ambaŭ per nia afero. Ni, viaj sekvantoj, nur
povas ĝui la fruktojn de via laboro. Kia kapablulo, tia laboro! Mi deziras al vi ambaŭ tujan
sukceson.”

Xinmei petoleme diris al Hongjian: “Bone akompanu fraŭlinon Sun.”
Hongjian ne povis trovi vortojn por repliki dum momento. La vizaĝa ruĝiĝo de fraŭlino Sun

tuj memorigis al li pri la malvarma akvo sur la manĝtablo en Francio por miksi la vinon. Ĉar li ne
kapablis trinki vinon, li verŝis iom da ruĝa vino en akvon kaj observis la ruĝan likvaĵon propagiĝi
en blankan likvaĵon en formoj de nuboj. Dum momenteto la plena glaso da akvo fariĝis pale
ruĝeta. Li pensis, ke eble la unuan fojon, kiam knabino ekhavas amaton, ŝia animstato ŝajnas la
ruĝa vino diluita per blanka akvo, kio estas malpli amo ol tepida eksciteco.

Post pli ol unu horo Xinmei kaj sinjoro Li revenis. Li Meiting estis seriozmiena kaj Xinmei,
kun larĝa rideto sur la tuta vizaĝo, diris, ke la staciestro speciale rezervos por ili du biletojn
morgaŭ kaj tri biletojn postmorgaŭ. Do, kiuj el la kvin foriros unue? Post interkosiliĝo ili decidis,
ke Li kaj Gu la unuaj foriros al Jinhua morgaŭ. Ĉe vespermanĝo, post drinkado de kelkaj tasoj da
alkoholaĵo, Meiting ekhavis trankvilan mienon. Tiel okazis, ke, kiam ili ambaŭ atingis la stacion
kaj petis intervidiĝon kun staciestro, la homo, kiu, akceptinte la nomkarton, iris transdoni ilian
peton al la staciestro, venigis tiun post ilia longatempa atendado. Kun plena ŝvito sur la kapo, la
estro hasteme nomis Xinmei “sinjoro Li” aŭ “estro Li”, ignrante Li Meiting, kaj ankaŭ demandis
al Xinmei, ĉu li funkcias kiel ĉefredaktoro en ĵurnala oficejo. Xinmei honeste respondis, ke li
oficas kiel redaktoro en Ĉin-Usona Novaĵagentejo.

La staciestro diris: “Ĝi ankaŭ estas bona ĵurnalo. Mi ofte ĝin legas. Ekzistas io permesanta
pliboniĝon en la funkciigo de nia stacidomo. Mi esperas, ke vi donos viajn proponojn, sinjoro
Li.” Dirante, li skribis sian nomon kaj donis ĝin al Xinmei, takte celante, ke tiu laŭdos lin en la
ĵurnalo. Parolante pri tiu okazaĵo Xinmei ne povis subpremi sian ridon. Li diris, ke por aĉeti
biletojn, li vole nevole trompe ludis la rolon de sinjoro Li.

Gu Erqian indigne diris: “Tiu servila fripono nur alte taksas la vestaĵojn, sed ne —
kompreneble sinjoro Zhao estas renoma persono en la socio. Sed sinjoro Li ne portis tian
belaspektan okcidentstilan veston, tial li perdis la avantaĝon.”

“Ne estas, ke mi ne havas novajn vestaĵojn,” diris Li Meiting.
“Mi konsideras, ke ne necesas surporti ilin dum polvoplena vojaĝo.” Xinmei haste intermetis,
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“Se ni ne havas la nomkarton de sinjoro Li en la mano, la nova vesto ne efikis. Ni faru toston por
sinjoro Li.”

La sekvantan matenon oni akompanis Li kaj Gu al la stacidomo. Meiting nur donis atenton al
sia fera kofro. Kiam la buso estis ekveturonta, li elŝovis sian kapon el la fenestro kaj petis al
Xinmei zorgeme rigardi, ĉu la kofro sidas sur la tegmento de la buso. La portisto diris, skuante la
kapon: “Hodiaŭ multas bagaĝoj. Ne estas loko por tiu peza kofro. Morgaŭ ĝi certe atingos tien.
Kaj la bagaĝo-kontrolanto ne faros mison pri ĝi. Fraŭlino Sun haste raportis tion al sinjoro Li.
Kiam sinjoro Li estis dirante ion pri sia kofro kun kuntirintaj brovoj, la kapo de la buso ekmuĝis
kaj post kelka tempo subite elane forveturis kun plena forto. Lia kapo forfulmis kaj liaj vortoj
kvazaŭ forkaptiĝis de mano kaj ĵetiĝis en la aeron. Kvankam fraŭlino Sun streĉis la orelojn, ŝi
kaptis neniun vorton. Vidante la bruan interpuŝiĝon kaj konfuzon de pasaĝeroj, Hongjian, Xinmei
kaj fraŭlino Sun maltrankviliĝis pri morgaŭo, sed nur diris: “Ĉar Li kaj Gu sukcesis enŝovi sin en
la buson, estos ne problemo por ni.”

La sekvantan tagon kiam ili akiris biletojn, ili donis grasan trinkmonon al la portisto, kiu
zorgis pri iliaj bagaĝoj, kaj ordonis al li nepre meti iliajn grandajn pakaĵojn sur ĉi tiun buson. Kaj
ili tri kunportis po unu valizo kaj atendis la buson en la homa amaso. Ili ĉiumomente kuraĝigis sin
interne ne esti retiriĝemaj. Alvenis la unua nova buso. Ĉiuj pasaĝeroj svarmis kaj forte ŝovis sin
enen. Tiel granda forto pruviĝis, ke en Ĉinio estas multaj mortospitaj sturmantaj batalantoj, sed
malfeliĉe ili ne troviĝas en batalkampo. Vidinte, ke ili ne povis sukcesi puŝi sin en la buson, ili
volis sin ĵeti al la alvenanta dua buso. Antaŭ ol ili atingis la buson, jam aliaj enŝovis sin. Fine ili
tri enbusiĝis kaj havigis al si lokon por piedteno, tiel ke ili malstreĉe spiradis, amare ridis inter si
kaj ekhavis tempon por ŝviti. Pasaĝeroj senĉese enŝoviĝis. Kelkaj estis krudaj kaj aliaj ĝentilaj.
Tiuj ridete petis: “Pardonon. Ĉu vi bonvolus iom interpuŝiĝi?” Kaj triaj estis instruemaj per
moralaj lecionoj: “Kiam oni vojaĝas de la hejmo, gravas reciproke doni oportunecon. Nu, iom
interpuŝiĝu! Bone! Bone!” Kaj kvaraj estis malkaŝemaj parolantoj: “Amikoj, faru al mi la vojon.
Interne estas vasta spaco. Kiel stultaj vi estas, starantaj ĉe la pordo!” Kaj ankoraŭ troviĝis
agresemaj pasaĝeroj: “Mi havas bileton. Kial mi ne povas enbusiĝi? Ĉu tiu ĉi buso estas nur luita
de vi? Hm!” Finfine ĉiuj, kiuj aĉetis la bileton, enbusiĝis. Oni neniel imagis, ke tiu malgranda
vagono estas sufiĉe elasta por enteni tiom da homoj. Ĝi ŝajnis ladskatoleto de sardeloj, en kiu oni
strikte kunpremiĝis ĝis platiĝo de iliaj korpoj. Tamen la ostoj de sardeloj kaŝiĝis profunde en la
korpo de pasaĝeroj, dum iliaj kubutoj kaj genuoj estis firme enŝovitaj en la korpon de apudaj
homoj. La sardeloj en ladskatoleto estis metitaj rekte, dum la pasaĝeroj kunŝoviĝis kaj kurbiĝis
kun talio kaj kruroj torditaj je geometriaj anguloj.

La valizo de Xinmei estis tro longa por kuŝi horizontale, tial li vole nevole starigis ĝin
vertikale en la trairejo inter dekstra kaj maldekstra vicoj de sidlokoj, kaj sidigis sin sur ĝin.
Malantaŭ li staris korbo, sur kiu sidis ĝia posedantino fumanta cigaredon. Returninte sian kapon,
Xinmei petis al ŝi esti singardema en fumando kaj ne bruligi alies veston. Lia rimarko kaŭzis la
kontraŭdiron de la virino: “Vi ne havas okulojn sur la dorso. Mi havas okulojn en la ĝusta loko.
Mi neniel povas fumi kontraŭ via pantalono, krom se via postaĵo tuŝos mian brulantan
cigaredon.”

La virino ĝoje ridis kune kun siaj samvilaĝanoj. Hongjian sin lokis pro kunpremiĝo proksime
al la ŝoforo, sidante sur sia valizo. Fraŭlino Sun trovis ian sidlokon sur la longa benko el lignaj
tabuloj, sed estis sufiĉe malkomforte por ŝi sidi tiamaniere, ĉar la du viroj ĉe ŝiaj dekstra kaj
maldekstra flankoj iom formovis sian femuron por formi malgrandan spacon sufiĉan nur por
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enteni la korpoparton, kie elkreskis la simia vosto antaŭ ol simio ekhomiĝis. Dum vojaĝo la
horizonto de homoj interproksimiĝis. Kvankam nur kelkajn horojn en aŭtobuso, la pasaĝeroj
kvazaŭ volus pasigi sian restantan vivon en ĝi. Se nur ili sidis trankvile, iliaj menso kaj korpo jam
akiris eternan ripozlokon, kaj ili legis libron aŭ ĵurnalon, fumis, manĝis kaj dormemis spite al
tempopaso. Provizore la aferoj ekster la vojaĝo egalis tiujn en la transmonda vivo aŭ ekster la
nuna vivo.

Post kiam la ŝoforo bone aranĝis sian privatajn aĵojn, li sidigis sin sur la seĝon kaj startigis la
aŭtobuson. Post multjara kurado sur la polvoplena vojo, tiu ĉi buso devintus festi sepdekan
datrevenon, sed ĝi ne povis emeritiĝi dum la kontraŭjapana rezistmilito. Maŝino havis siajn
dispozicion kaj idiosinkrazion, sed tiu ĉi veturilo, depende de sia grandaĝo, jam formis la
temperamenton orgojle neobeeman kaj nesondeble ekstravagancan. Jen ĝi arogante kondutis kiel
altrangulo jen petoleme reagis kiel knabineto. Tiaj senkleruloj kia la ŝoforo tute ne sciis, kiel regi
ĝin. Ĉe starto ĝia antaŭo tusadis kaj ĝia malantaŭo ellasis fumon, kaj ĝi elane saltis tiel forte, ke la
pasaĝeroj ŝanceliĝis kaj kunfrapiĝis dekstren aŭ maldekstren, ŝrikante en ĥoro. Fraŭlino Sun
deglitis de sur la sidloko, Hongjian dolore frapis al si la kapon kaj Xinmei preskaŭ falis
malantaŭen en la sinon de la virino. Kun disvolviĝanta forto ĝi kuris ĉirkaŭ dudek liojn per unu
spiro kaj subite volis ripozi, sed la ŝoforo devigis ĝin daŭrigi la veturadon. Tio okazis kvar- aŭ
kvinfoje. Ŝajnis, ke ĝi komprenis, ke hodiaŭ ĝi ne promenas senĝene nek povas prokrastiĝi
laŭplaĉe, kaj ke ĝi devas rapidi sur la vojo, kiu sterniĝas ĝis nevidebla malproksimeco. Iritite, ĝi
rifuzis moviĝi. La ŝoforo povis fari nenion alian ol elbusiĝi kaj longe forigi la misojn kun la
motoro. Poste li levis pecon da koto ĉe vojflanko kaj regale ĵetis ĝin al la buso. La veturilo
ŝancele ruliĝis malrapide, kiel ebriulo. Ĉiufoje kiam ĝi ne volis antaŭeniri, la ŝoforo elbuŝigis
blasfemojn, kaj nun li ankoraŭ pli sakris kiel diablo. Lia blasfemado havis la saman sencon: li
volas ligi sin al la karna amo kun la patrino kaj avino de la aŭtobuso. Kvankam varioj mankis al
blasfemado, li tamen sakris kun intensiĝanta forto. Malantaŭ la ŝoforo sidis registara oficisto en
uniformo kaj dekkvinjara aŭ deksesjara knabino, kiuj aspektis kiel patro kaj filino. Kvankam la
knabino estis juna, ŝia kolore ŝminkita vizaĝo pli pimpis ol ĉielarko post pluvo, sunlumo sub
prismo aŭ la ĝardeno kun buntaj floroj. La pudro sur ŝia vizaĝo ne estis de importita varo, sed pli
similis la cementon, kiun masonisto uzis por blankŝmiri murojn. La buso skuiĝis tiel forte, ke la
pudreroj sur ŝia vizaĝo falis unu post alia kaj partoprenis en dancado de polvo en sunlumo. Kiam
ŝi aŭdis la ŝoforon blasfemi pli kaj pli obscene, la naturo supervenkis homfaritan ŝminkadon kaj
la ruĝa koloro de hontemo kaj abomenado riveliĝis el sub la ŝminkita ruĝo. Ŝi mallaŭte diris ion
al sia patro. La registara oficisto krie diris al la ŝoforo: “Bonvole parolu ĝentile, mia amiko. Ĉi tie
estas juna fraŭlino. Hm!”

La ŝoforo ŝanĝis sian mienon. Apenaŭ li pretis kontraŭdiri, kiam la oficiro kaj lia edzino
sidantaj sur la sama benko kun tiuj patro kaj filino ankaŭ intermetis: “Kian utilon via sakrado
alportas? La aŭtobuso ankoraŭ paneas. Viaj krudaj vortoj ofendas la orelojn.”

La ŝoforo, kiu volus haltigis siajn manojn kaj diri: “Mi ne stiru!”, trafis alian ideon, ke la
oficiston kaj la oficiron la staciestro alkondukis kaj antaŭtempe okupis sidlokojn kaj ili, kun nova
leda teko, laŭdire afervojaĝas al la provinca registaro. Konsciinte, ke li ne povas superi ilin, li
subpremis sian koleron. Li parolis al si: “Mi preferas blasfemadon. Tio ne koncernas vin! Se vi
timas, ke miaj vortoj pikas viajn orelojn, ŝtopu ilin kiel surduloj!” Kun malbonhumoro la ŝoforo
stiris la aŭton des pli furioze, kaj ĝi foje preskaŭ koliziis kontraŭ renkonte alvenanta aŭto.

La edzino de la oficiro abomenis la odoron de gasolino, kaj kiam ajn la veturilo skuis, ŝi
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eksentis vomemon. En ŝiaj densaj elspiroj plenis acidiĝinta odoro de Shaoxing-vino kaj
putriĝanta odoro de ŝenoprazo kaj rafano. Ankaŭ Hongjian, kun vertiĝo kaj stomaka malkvietiĝo,
ekflaris tiun fetoron kaj ne plu elportis vomemon. La vomaĵo ĵetiĝis el la buŝo kaj li tuj alpremis
mantukon al la buŝo. Pro tio, ke li ne manĝis matene, li elvomis nur acidan likvaĵon, kiu ne povis
esti tute ensorbita de la mantuko, fluetis de inter la fingroj kaj gute falis sur lia veston. Feliĉe li ne
vomis multe. Kaj li ankaŭ sentis malkomfortecon en sidado pro sia malmola kaj malalta valizo.
Kun korpo kunpremiĝinta en homamaso, li povis nek etendi siajn krurojn nek klini sian dorson.
Estis malfacile por li ŝanĝi la sidan pozon. Pro tio li nur sidis alterne per dekstra kaj maldekstra
sidvangoj por subteni sian korpopezon. Li sidis per maldekstra sidvango malpli ol unu minuton
kaj ĝi acide doloris, kaj li tuj anstataŭis ĝin per la dekstra, sed kion ajn li faris, tio ne donis al li
komfortecon. Kun ĉiu momento lia sufero fariĝis pli kaj pli severa, kaj li eĉ dubis, ĉu la veturilo
povus atingi la haltejon. Tamen post kiam la aŭto paneiĝis trifoje, ĝi eĉ atingis malgrandan
haltejon. La ŝoforo volis preni tagmanĝon kaj la pasaĝeroj elaŭtiĝis por preni manĝon en butiko
vojflanka. Hongjian kaj aliaj du, kvazaŭ ricevinte amnestion, ankaŭ elaŭtiĝis por etendi talion kaj
movi krurojn. Ili ne havis apetiton por tagmanĝi. Kun kruĉo da teo ili nur maĉis kelkajn
biskvitojn el la valizo. Post momenta ripozo ili havigis al si energion por elteni suferojn en la
veturilo. La ŝoforo diris, ke la motoro de la aŭto difektiĝis kaj oni devas ŝanĝi la aŭton. La
pasaĝeroj haste eniris la antaŭan aŭton, prenis siajn pakaĵojn kaj vete sin ĵetis al la dua aŭto. Estis
neatendite, ke Hongjian kaj liaj kolegoj okupis bonajn sidlokojn ĉe la malantaŭa parto de la aŭto.
Tiuj, kiuj okupis sidlokon en la antaŭa aŭto kaj nun ne havigis al si sidlokon, diris kun konvinkaj
vortoj, ke oni devas sidi laŭ antaŭa aŭto, kaj ke la Respubliko de Ĉinio ne estas lando de rabistoj
kaj oni ne uzu la rimedon de rabado. La okupantoj de sidlokoj ne nur estis fizike stabile, sed
ankaŭ psike advantaĝa. Ili povis malsimpatie pririgardis la homojn sen sidloko, kaj tiuj starantoj
nur direktis sian rigardon eksteren tra fenestro, ne kuraĝante returni sian rigardon al ili. Tiu ĉi
buso estis malsana, suferanta de malario. Kiam ĝi kuris, ĉiuj ĝiaj pordoj kaj fenestroj tremis. Tiuj
sidantaj en ĝia malantaŭa parto ricevis tiel grandan skuiĝon, ke iliaj ostoj malfiksiĝis ĉe artikoj
kaj iliaj visceroj kirliĝis. La rizgrajnoj, kiujn ili ĵus englutis, ruliĝis kaj kunfrapiĝis kraktinte kiel
kubĵetoj en la bovlo de kazino.

Ĉe vesperiĝo la aŭtobuso atingis Jinhua. Ĉar iliaj bagaĝoj ekspeditaj ne estis translokitaj de la
unua buso al la dua, ili devis atendi ilin transportotaj sur buso de la sekvanta tago. Hongjian kaj
liaj kolegoj elĉerpite eliris el la stacidomo kaj trovis proksiman gastejon por tranokti. Hodiaŭa
mizero finiĝis kaj la morgaŭa mizero estos malproksime. En hodiaŭa nokto la kvieteco de iliaj
menso kaj korpo ŝirme kuŝis portempe meze de la tempo apartenanta nek al hodiaŭo nek al
morgaŭo.

La nomo de la gastejo estis “Eŭro-Azia Granda Gastejo”. Kvankam ĝis nun neniu eŭropanoj
loĝis ĉi tie, la nomo de la gastejo povis estis rigardata kiel profetaĵo, sed ne kiel bombasto. Du
ĉin-stilaj unuetaĝaj domoj en la malantaŭo estis dividitaj per lignaj septoj en kvin aŭ ses ĉambrojn.
En la antaŭo de la gastejo tolmarkezo kiel manĝejo estis starigita sur la siena grundo. La gastejo
per la bonodoro de viando kaj vino, tintado de tranĉilo frapanta paton en fritado, kaj brua kriado
de kelneroj, allogis vojaĝantojn eniri por tranokti. La tolmarkezo estis hele prilumata. Sur ĝiaj
bambuaj kaj kotŝmiritaj septoj plene gluiĝis ruĝaj kaj verdaj paperpecoj, sur kiuj skribiĝis la
nomoj de la plej bonaj pladoj de la gastejo, kiaj “vaporumita molkarapaca testudo”, “fama loka
ŝinko”, “tri-delikataĵaj riznudeloj” kaj “kafo kun lakato”. Dekkelkaj manĝtabloj estis plejparte
okupataj de manĝantoj. Ĉe kasista tablo sidis grasa virino, kiu malkaŝe montris sian blankan kaj
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neplatan bruston por mamnutri bebon. Vere lakto estis nutraĵo por bebo, kaj kompreneble ĝi devis
esti nutrita en la manĝejo. Tio indikis, ke oni funkciigis la manĝejon per scienca metodo. Ŝia
korpo pleniĝis je grasaj nutraĵoj kaj la bebo ŝajne elsuĉis fanditan lardon kun sukero. Ŝia
korpulenteco implicis, ke la manĝaĵoj en la gastejo estas nutroriĉaj. Apogante sin sur la kontista
tablo, ŝi ŝajne prezentis vivan reklamon sen vorta klarigo. Post kiam Hongjian kaj liaj kolegoj
pririgardis, mendis la ĉambrojn kaj lavis al si la vizaĝon, ili eliris kaj sidis ĉe manĝtablo por preni
manĝon. La surfaco de la manĝtablo oleece brilis, kiel la vizaĝo de Fan Jin, kiun Buĉisto Hu
frapis kaj de sur kiu oni povus forskrapi duonkilogramon da porka graso, priskribita en la romano
Neoficiala Historio pri Erudiciuloj64.

Ili faris mendojn. Hongjian kaj fraŭlino Sun diris, ke ili ne havas tre bonan apetiton kaj volis
ion magran. Kaj ili ambaŭ mendis po unu porcio da riznudeloj. Xinmei ne ŝatis riznudelojn kaj
mendis porcion da tri-delikataĵaj nudeloj miksitaj kun aliaj aldonaĵoj. Subite Hongjian vidis la
ruĝetan paperrubandon kun vortoj “kafo kun lakto”. Li miris: “Mi ne imagas, ke ĉi tie oni povas
provizi per tiaĵo. La gastejo vere meritas la nomon ‘Eŭro-Azia Granda Gastejo’! Unue ni mendu
po unu taso por veki nian apetiton kaj alian post vespermanĝo. Ni ludu la rolon de eŭropano, ĉu
bone?”

Fraŭlino Sun esprimis nek “por” nek “kontraŭ” pri lia ideo.
Xinmei diris: “Mi pensas, ke ĝi ne plaĉos al nia palato. Demandu al kelnero pri tio.”
La kelnero senhezite certigis al ili, ke ĝi estas bona varo transportita el Ŝanhajo kun originala

sigelo ankoraŭ ne forigita. Hongjian demandis pri ĝia fabrikmarko, sed la kelnero ne sciis, sed
diris, ke ĝi vere estas unuaranga varo kaj oni faras unu tason per unu papersaketo.

Xinmei subite ekkomprenis: “Ĝi estas kafa kubsukeraĵo por ĝojigi infanojn...”
Kun alta spirito Hongjian diris: “Ne estu postulema. Alportu tri tasojn por nia gustumo.

Ĉiaokaze ĝi entenas bonodoron de kafo.”
La kelnero kapjesis kaj foriris.
Fraŭlino Sun diris: “La kafa sukeraĵo ne entenas lakton, ĉu oni povas nomi ĝin ‘kafo kun

lakto’? Certe oni aldonas laktopulvoron en ĝin.”
Hongjian pintigis sian buŝon al la direkto de la grasa virino kaj diris: “Oni povas aldoni ion

ajn krom ŝia lakto.”
Fraŭlino Sun kuntiris siajn brovojn kaj paŭtis kun tre aminda esprimo de abomenado.
Kun ruĝiĝinta vizaĝo Xinmei subpremis sian ridon kaj diris: “Damne! Damne! Viaj rimarkoj

estas ofendaj.”
Kafo alportiĝis. Je ilia surprizo ĝi estis kaj nigra kaj bonodora. Sur ĝia surfaco flosis blanka

ŝaŭmo. Hongjian demandis al la kelnero, kio la ŝaŭmo estas, kaj tiu respondis, ke ĝi estas lakto.
Hongjian elmetis alian demandon, kia lakto ĝi estas, kaj la respondo estis, ke ĝi estas kremo.

Xinmei diris: “Ŝajnas al mi, ke ĝi similas al homa salivo.”
Kiam Hongjian estis trinkonta, aŭdinte tion, li tuj forpuŝis la tason, dirante: “Mi ne ĝin

trinkos!”
Ankaŭ fraŭlino Sun ne volis trinki. Ridante, Xinmei petis pardonon, sed li ankaŭ ne trinkis kaj

petole sputis en ĝin salivon, kiu vere similis la flosantan blankan ŝaŭmon. Hongjian riproĉis lin
pro lia fuŝado, kaj fraŭlino Sun nur tolereme ridetis, rigardante lin kiel patrino apude rigaranta la
petoladon de infano. Kelnero alportis pladojn kaj krome nudelojn por Xinmei. La nudeloj estis tro

64 Neoficiala Historio de Erudiciuloj: satira romano pri oficialula rondo de ĉina feŭda socio far de Wu Jingzi
(1701-1754) de Qing-dinastio.
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kuiritaj, grasaj kaj gluecaj kiel bovlo da gluaĵo. Supre amasiĝis kokkolaj ostoj kaj ŝelo de ŝinko.
Vidinte ĝin, Xinmei malĝojiĝis pro perdo de apetito.

Kun rideto Hongjian diris: “Vi diris, ke troviĝas salivo en kafo. Laŭ mi en viaj nudeloj estas
nazmukaĵo.”

Xinmei alpuŝis la bovlon al li kaj diris: “Mi regalas vin per ĝi.”
Xinmei alvokis kelneron kaj ordonis al li forporti ĝin kaj alporti alian. La kelnero ne volontis

fari tion. Vole nevole li mendis porcion da riznudelojn anstataŭe.
Post manĝado, kiam ili pagis, Xinmei diris: “Feliĉe Li Meiting kaj Gu Erqian ne ĉeestas, alie

ili forte insultus nin pro tio, ke ni mendis manĝaĵojn, sed ne manĝis ilin. Tamen mi vere ne povis
engluti ilin. Pri la riznudeloj mi vere ne kuraĝis fari esplorojn.”

En dormoĉambro lumis kerosenlampo, malpli brile ol ekstere. Ili tri babilis sidante, antaŭ ol
eniri la dormoĉambron. Ili ĉiuj sentis ekscitecon post troa elĉerpiĝo. Ankaŭ fraŭlino Sun ridete
babilis, sed kompare kun la koboldaĵoj de Hongjian kaj Xinmei, ŝi montris sin pli diskreta.

Tiam trijara aŭ kvarjara knabeto, ambaŭmane gratante inter haroj, krie iris al la korpulenta
gastejestrino. Frapetante la dormantan knabineton en sia sino per unu mano, ŝi gratis jukon por ŝi
per la alia. Ŝiaj kvin kolbaso-similaj fingroj estis tre rapidmovaj. Je unu pinĉo ŝi kaptis pedikon,
ekpremis ĝin ĝis morto, ordonis al la knabineto etendi sian polmon kaj metis sur ĝin la pedikajn
kadavrojn unu post alia. Per sia alia mano la knabineto montris la mortintajn pedikojn kaj
malorde nombris: “Unu, du, kvin, ok, dek...”

Fraŭlino Sun diris tion al Hongjian kaj Xinmei, kaj ili tuj sentis jukon tra la korpo antaŭ ol
reveni al dormoĉambro dormi. Tamen la ĵusa sceno vekis ilian singardemon kontraŭ litoj.
Fraŭlino Sun pruntedonis sian poŝlampon por prilumi iliajn litojn, sed ĝuste tiun momenton la
piloj elĉerpiĝis kaj ili devis rezigni tion.

Xinmei diris: “Ne timu. Laceco povas venki ĉiujn doloretojn kaj jukojn. Ni dormu bonan
dormon ĉinokte unue.”

Kiam Hongjian kuŝis en la lito, nenio okazis dum kelka tempo. Apenaŭ li volis fali en dormon
trankvile, kiam li sentis subitan jukemon, nepreterlaseblan jukemon. Komence unu punkto, du
punktoj, kaj poste la tuta korpo jukis, precipe la bruston atakis stranga jukemo. Ŝajnis, ke la
“pulbazaro” de Monmartre kaj “Internacia Kongreso de Pedikoj kaj Puloj de la Templo en
Jerusalemo” estis okazigitaj en “Eŭro-Azia Granda Gastejo”. Li estis mordetita tra la tuta korpo
sen ajna haŭta peco neatakita kaj liaj fingroj jam malfortiĝis pro gratado. Kie aperis freŝa kaj
evidenta juko, tien liaj fingroj fulme atingis por subpremi ĝin. Poste li zorgeme kaj diskreteme ĝin
levis kaj trovis, ke li ne kaptis tiun mordeman insekton, sed nur haŭtan peceton inter siaj fingroj,
kvankam li penis multe. Post malfacilaj klopodoj li pinĉe mortigis cimon kaj li sentis ĝojon de
venĝo kaj trankvilecon por eniri la dormon. Li neniam imagis, ke li mortigis unu, sed ne timigis
aliajn cent. Kaj la tuta korpo ankoraŭ jukis al li. Post longa tempo li fine elcerpiĝis kaj lia
memkonscio reduktiĝis pli kaj pli malgranda ĝis li forpuŝis sin ekster la korpon. Imitante Budhon,
kiu fordonis sin al tigroj por savi ilian vivon, li rezignacie metis sian korpon sub la disponon de
puloj. Fremdlandano diris, ke se oni havas akrajn orelojn, ili povas aŭdi la tusadon de puloj. Tiun
nokton liaj akraj oreloj devus aŭdi la ruktadon pro satiĝo de puloj.

Vekiĝinte en mateno, li surprizite trovis, ke li ankoraŭ ne estis tute forvorita kaj liaj restantaj
ostoj kaj karno ankoraŭ prezentis sin kiel homon, sed li ne fariĝis Budho.

Li aŭdis Xinmei minace krii en la lito: “Aĥ! Denove alia! Vi mordis min kontente, ĉu ne?”
Hongjian diris: “Ĉu vi babilas kun puloj aŭ kapti pedikojn?”
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Xinmei respondis: “Mi faras suicidon. Mi jam kaptis du cimojn kaj unu pulon. Mi pinĉis ilin
ĝismorte. Ruĝaj punktoj ĉiuj devenas de mia sango. Ĉu tio egalas suicidon... Ha, denove alia! Oj,
ĝi forkuris senpune... Hongjian, mi ne komprenas, kial la gastejestrino estas tiel grasa en amaso
da sangosuĉantaj insektoj en la gastejo.”

Hongjian diris: “Probable la gastrejestrino bredas ilin por suĉi la sangon de gastoj kaj
transdoni ĝin al ŝi. Mi konsilas al vi ne kapti ilin. Se ŝi volus, ke ŝi pagigos vin per via vivo por
tiuj malgrandaj kadavroj, tio estus vera ĝenaĵo! Tuj ellitiĝu, kaj ni trovu alian hotelon.”

Ili ambaŭ ellitiĝis kaj demetis siajn tolaĵojn. Starante en malvarmo kaj nudeco, ili ridete
premis kaj knedis la kunkudrojn de siaj vestaĵoj. Skuadinte ilin, ili surmetis la vestaĵojn. Kiam ili
eliris la dormoĉambron, ili renkontis fraŭlinon Sun, kiu havis kelkajn ruĝajn punktojn sur la
vizaĝo kaj bonodoris je kolonja akvo. Ankaŭ ŝi diris, ke ŝi sentis jukemon tra la nokto. Ĉe la
stacidomo ili tri vidis sur la mesaĝtabulo la paperslipon de Li kaj Gu, kiuj diris, ke ili loĝas en la
gastejon najbaran al la stacidomo, kaj ili translokiĝis tien. Kiam ili pagis al la gastejestrino,
Hongjian diris, ke multas puloj en la gastejo, kaj ŝi ne tre konsentis, dirante, ke ŝia gastejo estas la
plej pura kaj eble Hongjian kaj liaj kolegoj kunportis ĉi tien tiujn pedikojn kaj pulojn.

Iliaj pakaĵoj atingis ilin unu post alia. Unu tagon venis kesto, kaj alian tagon litaĵpakaĵo.
Ĉiuposttagmeze ili devis iri al stacidomo preni ilin. En la kvina tago la fera kofro de Li Meiting
ankoraŭ ne alvenis, kaj li saltetis kaj kriis pro maltrankvileco. Nur post dufojaj longdistancaj
telefonadoj por informiĝi ĝi fine alvenis. Li Meiting haste malfermis ĝin por pririgardi, ĉu io
perdiĝis. Kun ĝojo por li, ĉiuj ĉirkaŭis lin por rigardi la enhavon de la kofro. Ĝia interno similis
ŝrankon kun tirkestoj, en kiuj bonorde metiĝis blankaj slipoj, kiel tiuj de kataloga sekcio en
biblioteko. Ili ne povis reteni miran krion.

Li Meiting fiermiene diris: “Tio estas mia trezoro ĉiam ĉe mia flanko. Eĉ se ĉiuj libroj en
Ĉinio estus forbruligitaj, nur per ĝi mi ankaŭ povus doni kurson en la fakultato pri la ĉina
literaturo.”

Tiuj slipoj estis aranĝita laŭ kvar-angula sistemo de la ĉinaj ideogramoj sub du kategorioj de
personaj nomoj kaj titoloj. Kun scivolemo Hongjian eltiris unu tirkeston kaj glitigis sian fingron
al unu slipo. Sur ĝia supro skribiĝis horizontale en ruĝa inko du ideogramoj “Du Fu”65. Kaj sub ĝi
estis titolo en purpura inko sekvata per teksto en malgrandaj ideogramoj en blua inko.

Konsciante, ke la blankaj okuloj de Meiting observis tra nigraj okulvitroj lian vizaĝesprimon,
Hongjian diris: “Kiaj rafinitaĵoj! Vere mirinde —” Sciante, ke lia tono ne estis sufiĉe emfaza por
trompi lin, li tuj aldonis: “Sinjoro Gu kaj Xinmei, ĉu vi volas pririgardi? Vere scienca metodo!”

Gu Erqian diris: “Mi volas larĝigi mian vidkampon, kvankam mi jam ne povas ellerni, kiel
tion fari!” Kaj sen timi, ke lia buŝo laciĝos kaj lia lango sekiĝos, li superŝutis laŭdojn sur lin:
“Sinjoro Li, via fontopluma kaligrafiaĵo ankaŭ estas impone forta kaj vi povas skribi en kelkaj
tipoj de ideogramoj kun multe da varioj. Kiel admirinde!”

Sinjoro Li ridete diris: “Mia kaligrafiaĵo estas tre malbona. Tiujn slipojn miaj studentoj skribis
sub mia gvidado. En ili troviĝas dekkelkaj skribstiloj.”

Skuante sian kapon, sinjoro Gu diris: “Ha! Kiel oni diras, granda instruisto produktas brilan
studenton!”

Eltirinte kelkajn tirkestojn ĉe supro, malsupro kaj ambaŭ flankoj, Li Meiting diris: “La aliaj
estas la samaj. Ne necesas daŭre pririgardi ilin.”

Gu Erqian diris: “Kia plenampleksaĵo! Mi vere dezirus ĝin forŝteli...” Antaŭ ol Li Meiting

65 Du Fu (712-770), ĉina fama poeto de Tang-dinastio.
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malhelpis lin, li eltiris du tirkestojn tuj ĉe la fundo de la kofro: “Ho! Tio ne estas slipoj...”
Alirinte rigardi, fraŭlino Sun necerte diris: “Tio ŝajnas okcidentaj medikamentoj.”
Li Meiting malvarme diris: “Jes, mi pretigis ilin por mia uzo dum vojaĝo.”
Motivite de sia scivolemo, Gu Erqian ne atentis la vizaĝesprimon de la posedanto kaj eltiris

aliajn du tirkestojn. Vidiĝis flakonoj kaj flakonoj strikte pakitaj en kotono kun korkoj malkovritaj.
Ĉu ili ne estas okcidentaj medikamentoj?

Li Meiting nereteneble flankenpuŝis Gu Erqian kaj diris: “Nenio perdiĝis. Mi fermu la
kofron.”

Hongjian malice diris: “Oni ne ŝtelus viajn aĵojn. Mi nur timas, ke tiuj portistoj krude kaj
malzorge movis vian kofron kaj eble rompis flakonojn dum ŝarĝado kaj malŝarĝado. Vi devas fari
zorgeman kontrolon.”

Kvankam Li Meiting diris: “Mi pensas, ke tio ne okazis, ĉar mi bone volvis ilin per kotono.”,
li instinkte tirmalfermi la tirkestojn. Duono de la kofro pleniĝis je okcidentaj medikamentoj de
diversaj specoj, inkluzive de sulfadiazino, ĉiniofono (chiniofon), kinino kaj formaldehido, ĉiuj
origine pakitaj.

Xinmei diris: “Sinjoro Li, ĉu vi sola povus uzi tiom da medikamentoj! Ĉu Gao Songnian
komisiis al vi kunportadon por la lernejo?”

Kvazaŭ dronanta homo en akvo, kiu ricevis subitan helpon de etendita mano, Meiting
dankeme kaj urĝe diris: “Jes! Jes! En landinterno oni ne povas aĉeti okcidentajn medikamentojn.
Se vi malsaniĝos hazarde, tiam vi ekkonos mian meriton!”

Xinmei ridete diris: “Antaŭdankon! Antaŭdankon! Per tiu duonkofro da slipoj, eĉ se ĉiuj libroj
en Ĉinio forbruliĝus, sinjoro Li sola povus instrui la ĉinan literaturon. Per la alia duonkofro da
medikamentoj, eĉ se ĉiuj ĉinoj mortus de malsano, sinjoro Li ankoraŭ vivus sola.”

Gu Erqian diris: “Kion vi diris! Sinjoro Li ne nur estas la meritulo, sed ankaŭ nia savanto...”
Adamo kaj Evo perdis paradizon pro scivolemo, kaj Gu Erqian ankaŭ pro scivolemo perdis la

paradizon, kiun Li Meiting aranĝis por li. Eĉ se li volus aldoni flatajn vortojn, li ne povus regajni
la lokon en la paradizo, ĉar la jenaj vortoj diritaj de li preskaŭ faligus lin en inferon: “Dum ĉi tiuj
lastaj tagoj, mi sentas jen varmon jen malvarmon. Mia gorĝo iom doloras... Sed ne gravas. Kiam
mia kazo serioziĝos, mi petos de vi kelkajn tablojdojn de formaldehido por suĉi en la buŝo.”

Xinmei diris, ke dum kelktaga restado en Jinhua, nemalmulte da mono elspeziĝis. Li petis, ke
ĉiuj elpoŝigu la restantan monon, tiel ke oni povis kalkuli, kiom da mono oni povos disponi. Kiel
li antaŭdiris sur la ŝipo, Li kaj Gu ne kunportis la tutan sumon de vojaĝa subvencio, kiun la
lernejo disdonis. Kaj nun ili ambaŭ restigis kelkajn dolarojn en poŝon por cigaredoj kaj ili kune
donis nur ĉirkaŭ kvindek dolarojn. Xinmei, Hongjian kaj fraŭlino Sun havis po ĉirkaŭ okdek
dolaroj. Ili ankoraŭ ne pagis la loĝkoston. Per la restanta mono ili neniel povis atingi la lernejon.
Por tio ili decidis, ke oni sendos telegramon al Gao Songnian, petante ke tiu poŝtos sumon da
mono al la centra banko en Ji’an. Xinmei diris, ke antaŭ ol atingi Ji’an oni devos kolekti ĉiom da
mono por komuna uzo kaj ne malŝpari unu moneron. Sinjoro Li demandis pri cigaredoj. Xinmei
diris, ke de nun oni ne licas aĉeti cigaredojn kaj oni devas abstini de fumado. Hongjian diris: “Mi
jam forigis cigaredfumadon kaj fraŭlino Sun tute ne fumas.”

“Mi fumas pipon,” diris Xinmei, “Mi kunportas tabakon kaj ne bezonas aĉeti dum la vojaĝo.
Tamen mi ne fumos poste, por ke vi ne enviu min, kiam vi vidos min fumi.”

Sinjoro Li tenis sin silenta kaj subite diris: “Hieraŭ mi aĉetis du ladskatolojn da cigaredoj kaj
mi kompreneble fumos, se nur mi ne aĉetos plu.”
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Tiun vesperon ili kvin aĉetis triaklasajn biletojn kaj envagoniĝis ĉe Jinhua. La sekvantan
matenon ili atingis Yingtan. Kaj tiuj, kiuj akompanis ilin dum la vojaĝo, estis amplenaj kaj
vojaĝemaj pedikoj kaj puloj.

Frumatene la vagonaro atingis Yingtan. Post kiam ili elprenis la bagaĝojn, la regula aŭtobuso
jam forlasis. La nura deca gastejo en la urbeto jam elpendis la anonctabulon de “Plene Okupita”.
Ili vole nevole mendis ĉambrojn en malgranda gastejo, kie oni loĝis sur supra etaĝo kaj vendiĝis
teo kaj manĝaĵoj malsupre. Kun domoj starantaj ĉe ambaŭ flankoj de la strateto, sunlumo nefacile
prilumis la tetrinkejon sur la teretaĝo. Sur la tablo ĉe ĝia pordo staris stako da rizbovloj kaj
granda pleto kun kelkaj pecoj da duonkuirita grasa viando, kiuj estis pretigitaj por stufado, sed
nun jam fariĝis malvarmaj kaj malhelkoloraj, kvazaŭ homo iam bonŝanca perdus la sanruĝetan
koloron de la vizaĝo. Tuj apud la viando sidis telero da mantooj66, kiuj, vidataj de malproksime,
ŝajnis purblanka virgulino malpurigita. Ili estis plene kovritaj per nigraj makuloj. Kiam oni
alproksimiĝis, tiuj nigraj makuloj leviĝis kaj dissolviĝis en la ĉirkaŭan malhelecon. Fakte ili estis
muŝoj, kiuj kune kun moskitoj kaj cimoj estis neekstermeblaj amikoj en malgrandaj restoracioj,
kun tia amikeco, kia tiu inter tri kontraŭfrostaj amikoj: pino, bambuo kaj umefloro67, kiuj ankoraŭ
ne montris sian firmecon kaj viglecon en nuna profunda aŭtuno.

La nura vojo al la supra etaĝo estis bambua ŝtuparo, la fera kofro de sinjoro Li neniel povis
esti transportata supren. La gastejestro certigis, frapetante sian bruston per la mano, ke la kofro
estas sekura, eĉ se ĝi metiĝas sur la tera etaĝo. Sinjoro Li nur konsolis sin: “Se la kofro ankoraŭ
ne atingus pro misaranĝo sur la vagonaro, ĉu oni zorgus pri ĝi por mi en la sama maniero? Laŭ mi
la aĵoj en ĝi ne perdiĝos. Post kiam ni restis kelkajn tagojn en Jinhua, ĝi atingis tarde, ĉu ne?”

Ĉiuj laŭdis lin pro lia kompreno pri la situacio. Xinmei iris supren, akompanate de kelnero,
pririgardi la ĉambrojn. Sub premado de iliaj paŝoj la plankaj tabuloj ribele knaris kaj polveroj
falis pluve.

Sinjoro Gu ridete diris: “Sinjoro Zhao estas vere peza!”
Vidante, ke fraŭlino Sun elpoŝigis mantukon kaj senpolvigis sin, la gastejestro diris: “Estu

trankvilaj de zorgoj. La planko estas tre fortika. La knaranta planko estas bona. Se ŝtelisto venos,
la sonado vekos la klientojn. Neniam ŝtelisto venis al nia gastejo kaj li ne kuraĝis, ĉar knaradas la
planko de nia gastejo. Ha! Eĉ se musoj moviĝas sur ĝi, ĝi avertas la klientojn.”

La kelnero malsupreniris laŭ la ŝtuparo por inviti la klientojn supren. Li Meiting nevolonte
konfidis sian kofron al la gastejestro. Sur la supra etaĝo restis tri vakaj unulitaj ĉambroj. La
kelnero almetis bambuan liton en la ĉambron de Zhao kaj Fang, postulante, ke ili duoble pagos.

Xinmei diris: “Nia ĉambro estas la plej bona. Ĝi rigardas al la strato kaj ricevas plej multe da
lumo. Kaj krome la litoj estas ekipitaj per moskitvualo. Sed mi ne volas dormi en la litaĵo de la
gastejo. Mi devas elpensi ion pli bonan por solvi la problemon.”

Hongjian demandis: “Kial ne doni ĉi tiun bonan ĉambron al fraŭlino Sun?”
Montrante la muron, Xinmei diris: “Jen rigardu.”
Sur la blanka deskvamiĝinta muro malrekte skribiĝis jenaj vortoj en pale nigra inko: “Tiu ĉi

surskribaĵo kiel eterna memoro por tranokta amo kun fraŭlino Wang Meiyu dum mia restado en
Yingtan tra la vojaĝo, Xu Dalong de Jinan.” Kaj post ĝi ankaŭ skribiĝis la dato de la Respubliko
de Ĉinio. Laŭ la dato la suskribaĵo devis esti notita la lastan nokton. Malantaŭ la surskribaĵo estis
poemo, ŝajne skribita de Xu Dalong: “Ebriigas ne la vino, sed mem homo ebriiĝas. / Ne la

66 ĉina vaporumita pano
67 Pino, bamboo kaj umefloro estas tradicie konataj kiel “tri kompanoj en vintra frosto”.
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voluptemo sorĉas, sed la homo mem sorĉiĝas. / Renkontiĝas ni laŭ sorto, ni disiĝos dudirekten.”
Fine li skribis: “Mi foriru!” La ekkria signo viziigis, ke tiu sinjoro Xu imitas la originalan
parolstilon de Pekin-opero kaj imponan prezentadon de vip-svingadon al ĉevalo. Krome sekvis
ankoraŭ malgrandaj ideogramoj skribitaj per krajono, ĉiuj pri Wang Meiyu, kiuj evidente estis
skribitaj de la alia tranoktinto antaŭ Xu dum ebria voluptado, ĉar la poemo de Xu skribiĝis sur tiuj
krajonaj ideogramoj: “Soleca reĝo ebriiĝas en Palac’ de Yingtan, Wang Meiyu ŝatas denaske
belan la aspekton”. Ankaŭ videblis tri linioj da vortoj kun novstila interpunkcio: “Averton! Wang
Meiyu havas veneran malsanon! Dum la kontraŭjapana rezistmilito, ĉiuj samlandanoj devas preni
higienon kiel bazon de plifortigo de nia nacio. Neniel estu infektita de ŝi! Kaj krome ŝi nur
rekonas monon, sed ne kovas korinklinemon al vi! Surskribita de tiu, kiu travivis.” Apud ĝi Xu
Dalong komentariis per notoj en pale nigra inko: “Kian krimon vi devas surŝultrigi pro
malhonorigo al ŝia reputacio?”

Kun rideto Hongjian diris: “Tiu ĉi ulo Xu ja havas profundan senton al ŝi!”
Ankaŭ Xinmei ridete diris: “Ĉu la ĉambro decas por fraŭlino Sun loĝi? Por Li Meiting ĝi des

malpli decas...”
Kiam ili babilis, aŭdiĝis tumulto el la ĉambro de Li kaj Gu. Sinjoro Gu estis kverelanta kun la

kelnero. Ili kuris tien por rigardi. Okazis, ke ĉar la bambuaj litoj estis elĉerpiĝis kiel aldonaj litoj,
la kelnero metis pordoklapon sur du lignajn benkojn kiel liton por sinjoro Gu. Vidinte Xinmei kaj
Hongjian, tiu, multe kuraĝigite, agreseme diris: “Nun vi ambaŭ juĝu, ĉu li estas abomeninda. Ĝi
estas uzata por kuŝigi kadavron. Ĉu li tiranas min per tio?”

La kelnero replikis: “En la gastejo nur restas tiu klapo. Vi civilizitaj homoj en okcidentstila
vesto devas esti prudentaj.”

Frapetante la parton olemakulitan sur la brusto de sia blutola ĉina robo, Gu diris: “Mi ne estas
okcidentstile vestita, ĉu mi estas senprudenta? Kial mi ne havas bambuan liton por dormi kiel
aliaj? Ĉu mi ne pagas la saman sumon? Mi ne estas superstiĉema, sed ni vojaĝantoj volas bonan
aŭguron, ĉu ne? Vi ulaĉo tute ne konas, kiel dece konduti.”

Ekde hieraŭ, kiam liaj medikamentoj estis malkovritaj, Li Meiting ne montris sian partiecon
al Gu Erqian kaj nun li malvarmokule rigardis ilin kvereli.

Tiam Li intermetis: “Formovu tiun klapon. Kial kvereli! Provu transporti mian kofron supren
ĉi tien. Ĝi povas servi kiel lito. Mi proponos al vi cigaredon.”

Li elstarigis la montrofingron de sia maldekstra mano kaj svingis ĝin kiel cigaredon. La
kelnero nur vidis la fingron brune makulitan de tabaka fumo, sed ne veran cigaredon.

Gapante lian fingron, tiu demandis: “Kie estas cigaredo?”
Li Meiting kapskue diris: “Kia malsaĝulo vi estas! Mi nature havas cigaredojn. Ĉu mi volas

trompi vin? Supren transportu mian feran kofron, kaj mi donos al vi cigaredon.”
La kelnero diris: “Se vi havas cigaredojn, bonvole donu unu al mi. Sed se vi volas min movi

la kofron, tio ne eblas.”
Sinjoro Li estis kolereta kaj povis fari nenion alian krom rideti. Sinjoro Gu triumfe avertis al

ili pri lia senprudenteco. Rezulte la bambua lito de Hongjian estis substituita al la pordoklapo.
Fraŭlino Sun alvenis. Xinmei demandis, kie ili prenos matenmanĝon.
Li Meiting diris: “Kial ni ne manĝu en ĉi tiu gastejo? Tio povas senigi nin je ĝenaĵo serĉi

restoracion en la strato. Eble la prezo ĉi tie estas pli ĉipa.”
Xinmei ne havis pli bonan ideon, kaj ĝuste tiumomente la kelnero alvenis fari teon por ili. Kaj

li demandis, kiaj manĝaĵojn ili povas preni en la gastejo. La kelnero respondis, ke estas grandaj
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blankaj mantooj, kvar-feliĉa viando, ovoj kaj vent-sekigita viando. Hongjian proponis, ke ili
mendas teleron da vent-sekigita viando kaj intermetas ĝin en mantoon por manĝi. Li, Gu kaj Zhao
konsentis, nomante ĝin “sandviĉoj de la loka kulturo”.

Fraŭlino Sun diris: “Kiam mi eniris la gastejon, mi vidis muŝojn flugi ĉie kaj tute kovris
mantoojn kaj viandon. Mi timas, ke tio ne estas saniga.”

Kun rideto Li Meiting diris: “Fraŭlino Sun estas dorlote kulturita en fermita medio. Ŝi ne
konas malfacilojn dum vojaĝo. Se vi volas trovi gastejon sen muŝoj, vi devas iri alilanden! Mi
certigas al vi, ke vi ne malsaniĝos, preninte tiun manĝaĵon. Eĉ se vi malsaniĝos, mi havas sufiĉe
da medikamentoj en la kofro.” Dirante, li faris grimacon, kiu estis pli konvena al li ol lia propra
vizaĝo.

Kiam Xinmei estis trinkanta la boligitan akvon provizitan de la kelnero, li prenis buŝplenon
kaj diris: “Ju pli mi trinkas ĉi tiun akvon, des pli mi sentas soifon. Ĝi pleniĝas je la odoro de fajra
fumo. Ĝi preskaŭ povas esti uzata por bruligi lanternon anstataŭ keroseno. Laŭ mi la manĝaĵoj de
la gastejo ne estas fidindaj. Vent-sekigita viando estas havebla nur en vintro. Nun estas nur aŭtuno.
Oni ne scias, kiom longe ĉi tiu vent-sekigita viando estas konservita. Unue ni ne mendu pladojn.
Kaj ni faros decidon antaŭ ol malsupreniri por fari kontrolon.”

Preninte nigran kaj grasan umon pendigitan sur la muro, la kelnero prezentis ĝin al ili por
ekzamenado, senĉese dirante: “Bongusta!”

Lia buŝo salivumis, timante, ke tiu grasa viando fariĝus malgrasa sub la avidema rigardo de
klientoj. Muŝlarvo vekiĝis el la grasa dormo kaj tordiĝe rampis. Kun akraj okuloj sinjoro Li vidis
ĝin kaj tuj sentis vomemon. Li de malproksime pintigis sian buŝon en la direkto de la viando kaj
kriis: “Ni ne volas ĝin!”

La kelnero etendis sian fingron kaj premis tiun blankan kaj delikate molan aĵon. Li malpeze
knedis ĝin kaj forlasis brile grasan spuron sur la polva malpuraĵo de la vianda surfaco, kvazaŭ
nove pavimitan asfaltan vojstrekon, dirante: “Tio estas nenio!”

Gu Erqian kolere atakis lin per pridemando: “Ĉu ni estas blindaj?”
Aliaj ankaŭ diris: “Kia absurdaĵo!”
Gu Erqian ankoraŭ babilemis pri ĵusa epizodo de la pordoklapo. La kverelado altiris la

gastejestron. Dume aliaj du muŝlarvoj en la viando aŭdis la bruon kaj etendis sian kapon por
rigardi.

La kelnero, ne povante kovri la fakton pere de mortigo al tiujn du muŝlarvojn, nur ripetade
diris: “Se vi ne volas manĝi, aliaj volas — Mi formanĝu ilin antaŭ viaj okuloj —”

Eltirinte pipon el la buŝo, la gastejestro admone klarigis: “Ili ne estas muŝlarvoj. Ne gravas. Ili
nomiĝas ‘viandaj ŝosoj’ — ‘viandaj’ — ‘ŝosoj’.”

Fang Hongjian daŭrigis lian klarigon: “La manĝaĵoj de via gastejo ĉiuj elkreskigas ŝosojn, ne
nur la viando.”

La gastejestro ne komprenis, sed vidinte ĉies ridadon, li ankaŭ koleriĝis kaj murmure alparolis
la kelneron kun loka akĉento. Fine ili kvin eliris al tiu dece-aspekta restoracio kaj vespermanĝis.

La nomkarto de Li Meting ne multe efikis. La staciestro diris, ke ili devas registriĝi laŭ la
regulo kaj post tri tagoj ili certe akiros biletojn. Pro tio ili kvin konsterniĝis, ĉar tritagaj loĝado
kaj manĝado estis granda elspezo. Se ili prokrastiĝis tiamaniere, ili timis, ke ilia mono en la poŝo
ne povos kovri la vojaĝkoston al Ji’an. Kiam ili malvigle reiris al la gastejo, ili vidis virinon fumi
apogantan sin al la pordokadro trans la strateto. Ŝi havis elstarajn vangostojn kaj pintan vizaĝon.
Ŝia hararo, frizita de iu nedifinebla ilo, similis umearbon kun prosperaj floroj en ĉina
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impresionisma pentraĵo. Ŝi surportis blankan silkan koltukon ĉirkaŭ sia kolo kaj verdan satenan
ĉipaŭ-on, kiu estis blindige pompa, sed tiel brila kiel la materialo por virinoj de la bonhavaj
familioj uzata kiel subŝtofo de la ĉipaŭ-o.

Frapetinte la brakon de Hongjian, Xinmei diris: “Tio estas ‘Troviĝas jado ĉi tie’, mi timas.”
Hongjian ridete diris: “Ankaŭ mi havas la saman penson.”
Aŭdinte ilin citi la frazon el La Analektoj de Konfuceo, Gu Erqian ne komprenis, kion ili celis,

kaj demandis: “Kio?”
Li Meiting ekhavis saĝan ideon kaj diris: “Erqian, pensu, kial tiuj virinoj tiel bele vestitaj

troviĝas ĉi tie. — Do, kial vi citis la frazon el Analektoj de Konfuceo?”
Hongjian respondis: “Venu al nia ĉambro pririgardi.”
Kiam Gu aŭdis, ke ŝi estas putino, li gapis al ŝi kaj ne povis deŝiri de ŝi sian rigardon. Tiu

virino okule mezuris fraŭlinon Sun de kapo ĝis piedoj. Tuj kiam ŝi trovis la atentan rigardon de
sinjoro Gu, ŝi ekridetis kontraŭ li, montrante sian plenbuŝan ruĝan gingivon, kiu malebene
protrudiĝis kiel la brusto de kavaliro, kaj sur kiu estis maldense plantitaj flavaj dentoj ne volantaj
montri sian supron pro hontemo. Dume sinjoro Gu honte ruĝiĝis pro tio. Li gratulis sin, ke neniu
rimarkis lin, kaj li sekvis fraŭlinon Sun en la gastejon.

Pro tio, ke Xinmei kaj Hongjian ne bone dormis en la vagonaro tra la nokto, ili reiris al sia
ĉambro kaj kuŝigis sin en la liton por ripozi. Li Meiting batmalfermis la pordon kaj demandis,
kion bonan ili volas lin pririgardi. Pigre restantaj en la lito, ili petis al li mem rigardi la grafition
sur la muro.

Ĵetinte alian rigardon eksteren de la fenestro, Li Meiting turnis sian kapon kaj kriis: “Vi du
junuloj ne havas bonan intencon! Nemirinde, ke vi okupas ĉi tiun ĉambron. Transe certe estas la
dormoĉambro de Wang Meiyu, distanca je nur kvar aŭ kvin futoj, kaj vi eĉ povas salti tien.
Ellitiĝu kaj rigardu. Sur la lito sterniĝas ruĝa litkovrilo, sur la tablo staras granda spegulo kaj
flakono de parfumo — ve! Vi needzigitoj estas tre malhonestaj. Tio ne estas ŝercebla afero — ho,
ŝi supreniras!”

Streĉinte sian kapon por rigardi, ili vere vidis la virinon, kiu ĵus fumis apogante sin al la
pordokadro, stari ĉe la transa fenestro, kaj ili haste kuŝiĝis, eltirinte la kapon. Kun la kapo alte
levita sinjoro Li indiferente fumis ĉe la fenestro kaj pririgardis la transan tegmenton tra siaj nigraj
okulvitroj.

Malpacience kuŝante en la lito, ili apenaŭ volis Li Meiting iri eksteren, kiam la virino
ekparolis: “De kie vi venis?”

Sinjoro Li, kvazaŭ vekiĝinte el la sonĝo, mirigite demandis: “Kiun vi demandis? Min? Ni
devenis de Ŝanhajo.”

Kvankam tio ne estis ridiga dialogo, ili ridis tiagrade, ke ili kovris sian kapon per la litkovrilo.
Sed por aŭdi la sekvantan interparolon ili flankenlevis la litkovrilon.

La virino diris: “Ankaŭ mi devenis de Ŝanhajo. Mi venis ĉi tien kiel rifuĝinto. Kio estas vi?”
Sinjoro Li aŭtomate etendis sian manon en la poŝon por elpreni nomkarton, sed ekkonsciinte

tion, li dignoplene diris: “Ni ĉiuj estas profesoroj en universitato.”
La virino diris: “Ĉu vi instruas? Instruado ne alportas al vi multe da mono. Kial vi ne negocas

kontrabande?”
Xinmei kaj Hongjian denove kovris sin per litkovrilo. Sinjoro Li eĥe snufis tra la nazo.
La virino aldonis: “Ankaŭ mia patro instruis —”
Ili ambaŭ ridis forte, ke ili kriis pro doloro kun la kapo kovrata.
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“Kiu estas la virino, kiu iras kun vi? Ĉu ankaŭ ŝi instruas?”
“Jes,” respondis sinjoro Li.
La virino diris: “Ankaŭ mi vizitis lernejon. Kiom da mono ŝi povas perlabori?”
Timante, ke la virino mokos fraŭlinon Sun pro ties salajro malpli multa ol la ŝia, Xinmei

laŭtvoĉe tusadis.
Sinjoro Li nur diris: “Tre multe, tre multe... Cigaredon? Nu, prenu ĝin...”
Xinmei kaj Hongjian ne kuraĝis elspiri pro streĉiteco. Tamen la sekvantaj rimarkoj igis, ke ili

ne povis kredi siajn proprajn orelojn.
“Diru al mi. La biletoj de aŭtobuso estas tre malfacile aĉeteblaj. Vi, vi havas multajn konatojn.

Ĉu vi povus klopodi aĉeti biletojn? Ni multe dankos vin.”
La virino multe parolis rapide kaj klare, kiel ŝtala tranĉilo hakis rafanon en pecetojn. La ĉefa

enhavo de ŝia parolo estis, ke se vi ne povas aĉeti aŭtobusajn biletojn, vi povas veturi per militista
ŝarĝaŭto, kaj ke ŝi konas iun batalionestron Hou, kiu baldaŭ venos vidi ŝin, kaj sinjoro Li povas
iri tien kontakti lin. Sinjoro Li diris mil dankojn. Kiam ŝi foriris, sinjoro Li sin turnis kaj triumfe
rondmovis sian kapon kontraŭ Zhao kaj Fang. Li silente rigardis ilin. La du aliaj admiris lin pri
liaj unika ideo kaj kapablo. Tiumomente sinjoro Li dezirus ekster sia korpo fariĝi alia lia memo,
kiu frapetus sian propran ŝultron, dirante: “Licĵo, vi vere estas kapabla!” Tial li diris sen ajna
modesteco: “Mi scias, ke tiaj virinoj kia ŝi havas multe da rimedoj, kelkfoje ili estas utilaj. Nun
mi komprenas, kial Meng Changjun68 amikiĝis kun tiuj, kiuj povis kokeriki kiel koko aŭ ŝteli tra
hundotruo.”

Post foriro de sinjoro Li, Xinmei kaj Hongjian falis en profundan dormon. En sia sonĝo
Hongjian sentis, ke io atakas la kompaktan teksturon de dormo. Ĝi boris truon kaj la dormo tute
vanuis, kiel varmega akvo injektiĝis sur la glacia surfaco. Vekĝinte, li nur aŭdis “Hola! Hola!”
Kun konfuzita menso li leviĝis de la lito kaj vidis, ke Wang Meiyu vokas al lia ĉambro. Apenaŭ li
volis fermi la fenestron, kiam li ekmemoris la interparolon inter Li Meiting kaj ŝi. Xinmei ankaŭ
surprizite vekiĝis.

Wang Meiyu demandis: “Kie estas tiu kun nigraj okulvitroj? Batalionesto Hou alvenis.”
Informiĝinte pri ŝia avizo, Li Meiting haste elprenis siajn okcidentstilan pantalonon kaj

kravaton subpremitajn sub la matraco. Antaŭ tio li jam razis al si la vizaĝon. Kvankam lia
vizaĝ-haŭto estis tranĉita kelkloke pro razado, lia vizaĝo briletis de ruĝo. Antaŭ foriro Li Meiting
diris, ke li ne povas iri al la ĉambro kun malplenaj manoj kaj devas elspezi iom. Kiel oni kalkulos
la societeman elspezon? Li ĵus jam fordonis cigaredon senpage. La aliaj certigis al li, ke, se nur la
intertraktado sukcesos, ne nur la elspezoj estos dividitaj de ĉiuj, sed ankaŭ rekompenco estos
donita al li. Li Meiting demandis al ili, ĉu ili volas aŭskulti tra la fenestro en la ĉambro de Xinmei.
“Malgraŭ ĉio ne estos io sekreta,” li diris. La aliaj ne interesiĝis pri tio. Ili diris, ke nun estas la
kvara horo kaj ili povas fari promenadon en stratoj, kaj ke je la sesa ili ĉiuj renkontiĝos por
vespermanĝo ĉe la restoracio, kie ili matenmanĝis.

Je la difinita tempo Li Meiting bonhumore alvenis. Ĉiuj haste demandis, kiel statas la afero.
Li respondis: “La veturiloj foriros tagmeze morgaŭ.”
La aliaj superŝutis lin per diversaj demandoj. Li diris, ke tiu batalionestro Hou venos

68 Meng Changjun (mortis en 279), aristokrato de Qi-regno. Kiam li estis enprizonata, unu el liaj subuloj, kiu
povis ŝteli kiel hundo, kapablis ŝteli peltan veston por la favorata kromedzino de la reĝo. Do ŝi persvadi al la
reĝo liberigi Meng Changjun. Poste la reĝo ŝanĝis sian ideon kaj sendis soldaton sekvi lin. Meng estis haltigita
ĉe la fronta pordego, kiu ne malfermiĝos ĝis kokkokerikado. Lia alia subulo, kiu kapablis kokeriki, igis la
pordon malfermiĝi por li.
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pririgardi la bagaĝojn je la naŭa ĉi-nokte kaj ili povos demandi lin vidalvide. Tiuj militistaj
ŝarĝaŭtoj, kiuj estis permesataj transporti po unu persono kaj unu aŭ du pakaĵoj, veturis al
Shaoguan. Kiam ili atingos Shaoguan, ili trajne eniris en Hunan. Laŭ kalkulo la vojaĝkosto estis
duoblo de tiu de aŭtobuso.

“Sed,” Li Meiting daŭrigis, “se ni atendas aŭtobusajn biletojn ĉi tie, tio konsumas al ni
kelkajn tagojn. Tia veturado povos ŝpari al ni la kostojn de manĝado kaj loĝado de tiuj tagoj.”

Xinmei heziteme diris: “Tio ŝajnas bona afero, sed kio pri la mono poŝtota de la lernejo al
Ji’an?”

“Estas facile,” Li Meiting diris, “Ni sendos telegramon, ke lernejestro Gao poŝtu la monon al
Shaoguan anstataŭe.”

Hongjian diris: “Se ni veturos al Shaoguan kaj reveturos al Hunan, ĉu tio longigos nian
vojaĝon?”

Li Meiting kolere kontraŭdiris: “Mi havas limigitan kapablon kaj tio estas ĉio, kion mi povas
fari. Se vi havus la influpovon de gravulo, eble batalionestro Hou sendus por vi specialan
veturilon kaj veturigus vin rekte al la lernejo.”

“Mi estas certa, ke sinjoro Li ne faris mison,” Gu Erqian diris, “Ni sendu telegramon morgaŭ
matene. Tagmeze ni veturu per la ŝarĝaŭto kaj foriru malgraŭ ĉio. Se mi atendus kvin tagojn en ĉi
tiu damnita loko, miaj haroj fariĝus grizaj.”

Li Meting malĝoje diris: “La hodiaŭan elspezon por teo ĉe Wang Meiyu mi mem pagos.”
Kun retenita kolero Hongjian diris: “Eĉ se ni ne veturos per la militistaj ŝarĝaŭtoj, la

societeman pagon ni devas dividi. Tio estas absolute alia afero.”
Xinmei donis al Hongjian piedbaton sub la tablo kaj diris kelkajn vortojn nerilatajn al la afero,

tiel ke ili ambaŭ ne kverelis. La rondigitaj okuloj de fraŭlino Sun reiris al la normala stato.
Nelonge post ilia reveno al la gastejo, la kelnero, kun manĝaĵo en la buŝo, kriis ĉe la piedo de

la ŝtuparo: “Batalionestro Hou alvenis!” Ili haste descendis laŭ la ŝtuparo. Batalionestro Hou
havis oranĝ-ŝelan nazegon, supre de kiu estis kompleta vizaĝo kun ĉiuj detaloj, kiujn oni devis
havi. Kaj lia nazego ne okupis la spacon de brovoj kaj okuloj. Sur la pinto de lia nazego troviĝis
kelkaj aknoj, kiel nematuraj fragoj. Li laŭvoĉe parolis kaj ridis. Je ekvido oni rekonis lin kiel
spiteman viron. Vidinte Li Meiting, li ridete diris: “Kial vi jam forkuris, kiam mi revenis al juna
Wang? Kiam vi forlasis?”

Murmure respondinte per ia preteksto, Li Meiting tuj prezentis al li siajn kunvojaĝantojn
krom fraŭlino Sun, kiu ankoraŭ ne malsupreniris.

Batalionestro Hou anoncis en sia parolado: “Niaj ŝarĝaŭtoj ne licas kaŝe preni pasaĝerojn. Tio
estas kontraŭ militistaj reguloj. Komprenite? Tamen mi konsideras, ke vi estas instruistoj en ŝtata
lernejo, ankaŭ rigardataj kiel registaraj oficistoj, kaj mi riskas doni al vi oportunecon. Komprenite?
Mi ne volas eĉ moneron de vi. Ankaŭ vi vivas tre modestan vivon. Mi ne interesiĝas pri kelkaj
dolaroj. Komprenite? Tamen la ŝoforoj kaj eskortantaj soldatoj sub mi bezonas kelke da mono por
aĉeti cigaredojn. Vi ne povus doni al ili malmulte da mono. Komprenite? Mi ne volas monon. Vi
havas nemulte da bagaĝoj, ĉu? Ĉu en ili troviĝas kontrabandaĵoj de Ŝanhajo? Ha, ha. Kelkfoje vi
kleruloj estas avidaj je malgranda profito!” Kiam li ridis, la muskoloj de la vangoj tire plilarĝigis
liajn naztruojn.

Ili ĉiuj certigis, ke ili ne kunportas kontrabandaĵojn. Montrante sian feran kofron, Li Meiting
diris: “Jen estas unu peco, kaj ankoraŭ troviĝas pli aliaj supre...”

La okuloj de batalionestro Hou subite fariĝis proksimvidaj kaj li penis pririgardi ĝin antaŭ ol
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klare vidi. Kvazaŭ pafante mitralon, li diris: “Kia diablo! Kies ĝi estas? Kio troviĝas en ĝi? Mi ne
povas ĝin akcepti...” Subite li refoje fariĝis proksimvidaj kaj rigardis kun larĝe malfermitaj okuloj
al fraŭlino Sun, kiu ĵus malsupreniris de la ŝtuparo. “Ĉu ŝi veturos kune kun vi? Ŝin...ŝin mi ankaŭ
ne povas akcepti. Ĵus kiam mi diris nur kelkajn vortojn al vi, mi estis elvokita. Mi ne klare diris
tion al vi, ke ni ne akceptas pasaĝerinojn. Se ni licas kunporti virinojn, mi jam frue kunportis
junan Wang kun mi. Ha, ha.”

Ĉe tio fraŭlino Sun eligis mizeran siblon pro kolero. Kiam la batalionestro eniris la transan
pordon, Hongjian blasfemis kontraŭ lia malaperinta larĝa dorso: “Bastardo!”

Xinmei kaj sinjoro Gu konsolis fraŭlinon Sun ne doni atenton al li: “Tiuspeca homo ne povas
elbuŝigi ion bonan.”

“Estas mi, kiu sola malhelpas vin veturi per ŝarĝaŭto...” diris fraŭlino Sun.
Hongjian diris: “Ankaŭ la trezora kofro de sinjoro Li! Sinjoro Li, vi...”
Li Meiting petis pardonon de fraŭlino Sun, dirante: “Mi ne povis bone aranĝi la aferon kaj

igis vin insultita.” Pro tia pardonpeto Hongjian ne povis humiligi lin per vortoj.
Kiam la plano malsukcesis, Li Meiting la unua diris: “Feliĉe ni ne sukcesis. En ĉiu malbono

troviĝas iom da bono. Tiuj homoj kun pafiloj ne aŭskultas al rezonado. Ĉar fraŭlino Sun veturas
kune kun ni, ni devas fari ĉion diskrete. Kaj cetere se ni irus al Hunan pere de Shaoguan, ni devus
veturi pli longe pro nenio kaj elspezus pli multe. Sinjoro Fang estas tute prava.”

Dum la tagoj, kiam ili restadis en Yingtan, Li Meiting rigardis Hongjian per novaj okuloj kaj
montris sin tre komplezema al li. Sed pro tio Hongjian ankoraŭ pli abomenis lin kaj malantaŭ lia
dorso diris al Xinmei: “Li timis, ke mi montros min kritikema pri kelkaj dolaroj, kiujn li elspezis
por trinki teon ĉe tiu virino. Kiel malnobla li estas! Se mi estus li, mi preferus pagi de mia poŝo.”

Kiam li ne povis endormiĝi dum nokto, Hongjian sentis bedaŭron pri si mem. Ju pli li pensis,
des pli li pentis pri sia partopreno en la vojaĝo. Kunvojaĝi kun tiaj homoj kia Li Meiting kaj Gu
Erqian vere estis humiliga afero. La dektaga vojaĝo jam molestis lin ĝis spiritmankiĝo.

Iun tagon kiam li promenadis kun Xinmei, li aŭdis arakid-vendantan kolportiston paroli kun
la dialekto de lia hejmloko. Demandinte, li eksciis, ke li vere estas lia samlokano, kiu vagadis ĉi
tien kiel rifuĝinto. La kolportisto nur indiferente diris al li, ke li loĝas en tia-tia strato de la urbeto,
sed ne elverŝis sian amarajn travivaĵojn aŭ prunteprenis monon por reiri al hejmloko.
Trankviliĝante kaj kortuŝite, Hongjian diris: “Tiu ĉi homo certe renkontis rifuzojn de multaj
samlokanoj, tial li ne plu malfermis sian buŝon por peti helpon. Mi vere ne kuraĝas imagi, kiom
da malsukcesoj mi devus suferi, tiel ke mi fariĝus tia hardito en plena despero kia li.”

Xinmei mokis lin pri lia desapontiĝo, dirante: “Se vi ne povus elporti tian baton, vi ne
sukcesus en enamiĝo.”

“Kiu volus konsumi dudek jarojn sur fraŭlino Su kiel vi?” diris Hongjian.
Xinmei diris: “Dum ĉi tiuj tagoj ankaŭ mi sentas deprimiĝon. Hieraŭ meznokte kiam mi

vekiĝis, mi subite pensis, ĉu Su Wenwan povas pensi pri mi kelkfoje.”
Hongjian ekpensis pri Tang Xiaofu kaj si mem kaj lia koro abrupte eksaltetis kiel flama

lango. Li diris: “Ĉu pensi pri vi aŭ sopiri al vi? Dum tago ni pensas pri multe da homoj, parencoj,
amikoj, malamikoj kaj tiuj, kiujn ni vidis, sed kiuj ne rilatas al ni. Vere malmultas la kazoj, kiam
ni vere pensas pri unu homo, tenas lin en nia menso kaj volas proksimiĝi al li. Troa okupiteco ne
permesas al ni absorbite kaj seninterrompe sopiri al unu persono. La tempo, kiun ni elspezas dum
nia tuta vivo por sopiri al nia plej kara persono, eble sume kalkuliĝas al malpli ol unu horo. Kaj
krome nia penso nur preterpasas lin, kaj ni ekpensas pri li.”
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Kun rideto Xinmei diris: “Do, mi ĉiam esperas, ke vi estonte donos al mi kelkajn sekundojn
en via penso. Sciu, ke la unuan fojon kiam mi renkontiĝis kun vi, mi ofte pensis pri vi kaj ne ĉesis
malami vin dum momento. Bedaŭrinde mi tiam ne rigardis la horloĝon nek kalkulis la tempon.”

“Vidu,” diris Hongjian, “la rivaloj en amo pensas unu pri la alia pli multe ol geamantoj...
Tiam fraŭlino Su eble vere sonĝis pri vi, tial vi subite pensis pri ŝi.”

Xinmei diris: “Ŝi neniel havas tempon sonĝi pri tiaj solecaj animoj kaj vagantaj fantomoj kia
mi. Kaj cetere ŝi jam estas la edzino de Cao Yuanlang. Se ŝi sonĝus pri mi, ŝi montras sin
malfidela al sia edzo.”

Vidinte lian seriozmienon, Hongjian skuiĝis de ridego kaj diris: “Vi politikisto vere estas
diktatoro! Kiu ajn edziniĝos al vi, ŝi eĉ ne havus liberecon en sonĝado, ĉar vi sendus spionon
sondi ŝian subkonscion.”

Tri tagojn poste la aŭtobuso veturanta al Nancheng, kiel kutime, estis tiel homplena, ke oni
nur havis piedtenon. Ili kvin, starante en homamaso, konsolis unu la alian: “Nur post duontago ni
atingos Nancheng. Ne gravas stari kelkan tempon.”

Kun oleplena vizaĝo, viro en mallonga jako disetendis siajn genuojn kiel kvar-ebena pozo de
la ĉina boksado kaj peze sidis sur la sidloko, kvazaŭ fiksita parto de la aŭto. Tuj antaŭ li sin lokis
ronde plenplena jutsako, kiu evidente entenis rizgrajnojn. Ĝi atingis la altecon de sidloko kaj
ĝuste staris ĉe fraŭlino Sun. Xinmei diris al fraŭlino Sun: “Kial vi ne sidiĝas sur ĝin? Ĝi estas pli
komforta ol sidloko.”

Fraŭlino Sun staris maltrankvile pro ŝanceliĝo de la aŭtobuso. Ŝi esprimis bedaŭron al la
oleplena-vizaĝa viro kaj volis sidiĝi sur la jutsakon. La viro tuj saltis de sur la sidloko kaj
ambaŭmane baris fraŭlinon Sun. Rulante siajn okulojn, li jelpis: “Tio estas rizo. Ĉu vi scias? La
rizo , kiun oni manĝas!” Fraŭlino Sun ne povis eligi vortojn pro embaraso.

Xinmei kolermiene demandis: “Kio do eĉ se tio estas rizo? Se knabinoj kia ŝi sidas sur ĝi dum
kelka tempo, ŝi ne povas dispremi vian rizon.”

La viro kontraŭdiris: “Kiel viro, vi eĉ ne komprenas tion. La rizo iros en la buŝon por esti
manĝata...”

Stamfante pro indigno kaj hontemo, fraŭlino Sun diris: “Mi ne volas sidi! Sinjoro Zhao,
ignoru lin.”

Xinmei ne cedis. Fang, Li kaj Gu ankaŭ partoprenis en kverelado. Ili riproĉis lin pro liaj
krudeco kaj aroganteco, dirante, ke li okupas la sidlokon kaj ĝenas aliajn per sia rizsako, kaj ke
ĉar li ne lasas aliajn sidi sur lian rizsakon, li devas cedi sian sidlokon al aliaj.

Vidinte ilin pli fortaj ol si, la viro moliĝis: “Vi viroj povas sidi sur ĝi, sed ne eblas por tiu
fraŭlino! Tio estas rizo. Oni manĝos ĝin per la buŝo.”

Fraŭlino Sun refoje deklaris, ke ŝi volontas stari ĝis Nancheng. Xinmei kaj aliaj diris: “Ni
viroj ne volas sidi. Estas tiu fraŭlino, kiu volas sidi. Kion vi volas diri pri tio?”

Senrimede la viro kolere okulmezuris ŝin. Li elprenis malgrandan sakon da vestaĵoj, sur kiu li
sidis, eltiris el ĝi malnovan vatitan pantalonon kaj metis ĝin sur la jutsakon, kvazaŭ provizante la
rizon per gasmasko. Li malafable diris: “Sidu, do!” Fraŭlino Sun ne volis sidi, sed ne povante
rezisti kontraŭ ŝanceliĝo de la aŭto kaj urĝado de aliaj, ŝi sidiĝis.

Diagonale trans fraŭlino Sun sidis juna virino kun alabastra haŭto, funebre vestita, sed ŝiaj
palpebroj kaj lipoj estis ruĝe ŝminkitaj. Ŝi havis delikatajn brovojn, fendformajn okulojn kaj
malgrandan nazon. Ŝiaj vizaĝtrajtoj estis tiel ordinaraj, ke ŝajne ili povus esti forviŝeblaj per
varma mantuko. Kiam ŝi parolis, ŝi tordetis la kapon kaj paŭtetis la buŝon. Komence ŝi rigardis
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ilian kvereladon kaj nun ŝi babilis kun fraŭlino Sun. Kun la dialekto de Suzhou, ŝi demandis al
fraŭlino Sun, ĉu tiu estas Ŝanhajano, kaj akuzis, ke landinternanoj estas agresemaj, arogantaj kaj
trudemaj. Ŝi diris, ke ŝia edzo oficis kiel funkciulo en la registaro de Zhejiang-provinco kaj
antaŭnelonge mortis pro malsano, kaj ke ŝi vojaĝas al Guilin por serĉi rifuĝon ĉe sia bofrato. Ŝi
tre enviis, ke fraŭlino Sun havas kvar kompanojn. Ŝi memkompate diris: “Mi estas soleca kaj
senamika dum vojaĝo. Kaj nur unu servisto akompanas min. Mi ne havas tian fortunon kian vi
ĝuas!” Ŝi ankoraŭ esprimis, ke ŝi volontas kunvojaĝi ĝis Hengyang, tiel ke ili povos zorgi unu la
alian dumvoje.

Kiam ili vigle babilis, la aŭto haltis por matena manĝeto. Plejparto de pasaĝeroj elaŭtiĝis por
preni matenmanĝon. La vidvino, restante en la aŭto, malfermis la korbon, kiun ŝi kunportis, kaj
insiste petis al fraŭlino Sun kunmanĝi la rizkukojn. Timante, ke la vidvino embarasite disdonis la
kukojn, Zhao kaj Fang ankaŭ elaŭtiĝis por promenado. Vidinte ilin elaŭtiĝi, Gu Erqian elpoŝigis
duonon da cigaredo kaj forte suĉis. Ĉirkaŭrigardinte, ke malmultas pasaĝeroj, li diris al la vidvino:
“Ĵus vi ne devus diri, ke vi estas vidvino kaj vojaĝas sola. Survoje estas multaj malbonuloj kaj
ankaŭ troviĝas multaj okuloj kaj oreloj en la aŭto. Aŭdinte kion vi diris, ili naskas malbonan
intencon.”

Ŝi ĵetis al li ekrigardon kaj ektordis la lipojn, dirante: “Vi estas bonulo, sinjoro!”
Kaj ŝi vokis la viron aĝan je pli ol dudek jaroj, kiu sidis ĉe ŝia maldekstra flanko: “A Fu, cedu

vian sidlokon al tiu sinjoro.”
La juna viro kun oleeca hararo kaj brila vizaĝo ŝajnis ole-trempita erioboteria (Eriobotrya

janopica) kerno. Li surhavis blutolan robon kaj sidis ŝultro ĉe ŝultro kun la vidvino. Oni ne povis
diveni, ke li estas ŝia servisto. Nun ĉar ŝi malkaŝis lian identecon kaj ordonis al li cedi la sidlokon,
li vole nevole stariĝis, kun paŭta buŝo. Sinjoro Li ŝajnigis sin ĝentila kaj nevolonte sidi, kaj post
kelka momento li enŝovis sin sur la sidlokon strikte ĉe flanko de la virino. Fraŭlino Sun ne povis
elteni, kion ŝi vidis, kaj ŝi ankaŭ elaŭtiĝis. Post kiam ĉiuj pasaĝeroj revenis en aŭton, la aŭto
ekstartis. Sinjoro Li maĉis rizkukon kaj la vidvino kaj A Fu fumis cigaredon.

Hongjian angle diris al Xinmei: “Divenu, kies cigaredoj ili estas.”
“Ĉion mi scias! Tiu homo estas mensogemulo. Mi vere ne kredas, ke liaj du ladskatoloj da

cigaredoj ankoraŭ ne elĉerpiĝis ĝis nun.”
Hongjian diris: “Lia tabako stinkas. Nun tri buŝoj fumas samtempe. Mi vere ne povas elporti

kaj mi devus surmeti gasmaskon. Bonvole fumu vian pipon dum kelka tempo por forpeli la
haladzon de lia tabako.”

Kiam ili atingis Nancheng, la vidvino kun sia servisto kaj ili kvin enloĝis la saman gastejon.
Laŭ la opinio de Li Meiting, fraŭlino Sun kaj la vidvino kunhavis la saman ĉambron kaj A Fu sola
okupis unu ĉambron. Tamen fraŭlino Sun esprimis en sia paroltono nevolontecon loĝi kun la
vidvino en la sama ĉambro, kvankam Li Meiting ripetade sugestis al ŝi, ke ili ne havas multe da
restanta mono kaj ili devas ŝpari la loĝelspezon kiel eble plej multe. Sen peti la permeson de Li
Meiting la vidvino mendis unu ĉambron por si kaj ŝia servanto. Ili ĉiuj trovis tion stranga kaj Li
Meiting indigne murmuris al si: “Oni devas apartigi virojn disde virinoj, kaj fari distingon inter
superuloj kaj subuloj.”

Gu Erqian prunteprenis tiutagan ĵurnalon. Leginte nur kelkajn liniojn, li kriadis: “Malbona
novaĵo! Sinjoro Zhao, sinjoro Li, malbona novaĵo! Fraŭlino Sun.”

Okazis, ke japanoj atakis Ĉangŝaon kaj la situacio estas kriza. Post interkonsiliĝo ili
konsideris, ke la mono, kiun ili havas, ne sufiĉas por ili reiri al Ŝanhajo, kaj ili devas veturi al
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Ji’an kiel eble plej rapide, kaj ke post kiam ili ricevos la poŝtitan monon, ili faros planon laŭ la
situacio. Prompte Li Meiting komunikis al la vidvino la novaĵo pri la urĝa situacio en Ĉangŝao,
aldonante kolorigitajn detalojn kaj troigajn faktojn, kvazaŭ li sola ricevus la konfidencan raporton
de la japana Milita Ministerio. Konsternite, la virino kokete diris: “Aĥ! Kion mi faru, sinjoro Li?”

Li Meiting diris, ke tiaj kleruloj kia li ĉiam povas trovi rimedon kaj koni, kiel agi laŭ la
situacio kaj elturniĝi fine el la krizo. “La servistoj ne estas fidindaj, ĉar ili ne havas sciojn... Se ili
havus sciojn, ili ne bezonus esti servistoj! Se vi iras kun li, vin certe trafos malfeliĉo.”

Post nelonge kiam Li Meiting forlasis la vidvinon, aŭdiĝis la severa voĉo de A Fu: “Sekciestro
Pan sendis min akompani vin dum vojaĝo, sed vi intimiĝas kun ĉiu, kiun vi renkontas. Ĉu vi scias,
kia homo li estas? Kiel mi povos fari raporton al sekciestro Pan?”

La virino kontraŭdiris: “Ĉu vi rajtus esti ĵaluza? Ĉu mi bezonus vian intervenon? Mi donas al
vi iom da digneco kaj vi kondutas kiel reĝo! Vi ne konas mian favoron, vi maldankema kanajlo!”

A Fu rikanis: “Kiu volas, ke mi estu kokrito? Por vi ne sufiĉas fari vian mortintan edzon
kokrito. Kaj nun vi kokras min... Aĥ, aĥ...” Li forkuris el la ĉambro kiel fumo.

La vidvino elverŝis sian koleron kaj minace diris: “Mi donis al vi vangofrapon por instrui al vi,
kiel montri respekton al mi! Vi impertinentulo. Jen vi havas. Ne pensu la sekvantan fojon...”

Sinjoro Li kaptis la aludon en ilia dialogo kaj lia koro acidiĝis kiel suko elpremita el verdaj
prunoj. Li dezirus klare demandi al la vidvino, kial ŝi elverŝis la koleron, kaj doni al A Fu fortan
batadon. Maltrankvile li rigardis eksteren. A Fu kaŝe staris ekster la ĉambro de la vidvino, frotante
la ruĝan ŝvelantan vangon per maldekstra mano. Ekrigardinte Li Meiting, li parolis al si: “Kial ne
rigardi vian vizaĝon en pispoto! Vi pensas, ke vi povas amindumi ŝin kaj flirti kun ŝi...”

Ne plu retenante sian longe kultivitan sinregademon, Li elsturmis el la ĉambro kaj kriis:
“Porkaĉo! Kiun vi insultas?”

“Mi insultas vin, vi porkaĉo,” diris A Fu.
“La porkaĉo insultas min,” sinjoro Li diris.
“Mi insultas la porkaĉon,” diris A Fu.
Ili senĉese praktikis ekzercojn de la temoj “kokino demetas ovon” aŭ “kokino koviĝas el ovo”.

Ĉiaokaze kiu havis pli altan voĉon, tiu eldiris la veron.
Timante ĝenaĵon, sinjoro Gu ektiris sinjoron Li kaj diris: “Ĉu estas utile, ke vi kverelas kun

tia malnoblulo kia li?”
Multe ekscitite kun aŭdaco, A Fu jelpis: “Eliru se vi sufiĉe kuraĝas! Ne kaŝu vin en truon kiel

testudo. Ĉu vi pensas, ke mi timas vin...”
Sinjoro Li vere volus sin elĵeti. Ne plu eltenanate la reciprokan insultadon, Xinmei kaj

Hongjian eliris kaj krie riproĉis A Fu: “Li jam ne donis atenton al vi. Kial vi ankoraŭ elbuŝigas
tiujn malpuraĵojn?”

Malkuraĝigite, A Fu insiste daŭrigis: “Kia ridindaĵo! Mi insultas laŭplaĉe. Tio ne koncernas
vin.”

Kun la pipo alte levita en la buŝo kiel kanono sur la malnovmoda militŝipo, Xinmei kunfrotis
siajn polmojn, sone kunfrapis ilin kaj pugnigis la manon, dirante: “Mi volas defendi lin pro
maljustaĵo. Kion vi volas?”

La okuloj de A Fu pleniĝis je timo. Sed antaŭ ol Xinmei finis sian parolon, la vidvino elsaltis
el la ĉambro kaj diris: “Kiu aŭdacas tirani mian serviston? Vi du kuniĝas kontraŭ unu. Kia honto!
Vi eĉ tiranas senedzan virinon. Kiaj viroj vi estas! Vi sentaŭguloj!”

Xinmei kaj Hongjian haste forkuris. La vidvino triumfe rikanis kaj ĵetinte kelkajn insultojn,
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tiris A Fu en la ĉambron. Xinmei donis al Li Meiting lecionon pri kondutado.
Hongjian private diris al Xinmei: “Kiam tiu tigrino elsaltos, fraŭlino Sun eliros el nia flanko

kaj povos rezisti kontraŭ ŝi.”
En la restanta parto de la tago, kiam la vidvino renkontis ilin kvin, ŝi afektis ne vidi ilin, dum

A Fu, malgraŭ sia ŝvelanta vango, ankoraŭ mallarĝigis siajn okulojn kaj tordis la lipojn kontraŭ
sinjoro Li. Kiam ajn la vidvino vokis “A Fu” por fari ion, ŝia voĉo gutis per melaso. Li Meiting
suspiradis dum duona nokto.

Ili loĝis en la gastejo pli alian tagon. Dum tiu tago, kiam fraŭlino Sun renkontis la vidvinon, ŝi
ridete balancis la kapon al ŝi. Se Xinmei kaj aliaj ne ĉeestis, ili eble kontraŭvole interŝanĝis
kelkajn vortojn pri la malfacile aĉeteblaj biletoj kaj sufokeco en la gastejo. Tamen Xinmei kaj la
aliaj ŝajne kapablis igi sin nevideblaj. Kiam ajn la vidvino renkontis ilin, ŝi ne prenis ilin en siajn
okulojn.

La sekvantan tagon Xinmei kaj la aliaj konfidis al bagaĝ-kontrolisto ĉiujn siajn bagaĝojn
krom malmulte da malpezaj pakaĵoj por mantenado, tial ili ĉiuj kaptis al si sidlokon post
kunpuŝiĝa enaŭtiĝo. La vidvino kunportis kelkajn malgrandajn pakaĵojn nekonfiditajn. Kiam A
Fu enaŭtiĝis, li similis al gravulo, kiu dezirus pruntepreni kelkajn brakojn de la milbraka
avalokiteŝvaro por manprenado al gastoj ĉe akcepta ceremonio.

Vidinte ilin ambaŭ sen sidloko, Xinmei ridete diris: “Feliĉe ni kverelis kun ili hieraŭ, alie ni
nun devus cedi sidlokojn al ili. Kaj mi ne volas fari tion.” Li donis akcenton al “mi” speciale forte.
Li Meiting ruĝiĝis kaj la aliaj subpremis ridon. La vidvino rigardis fraŭlinon Sun de malproksime,
kio memorigis tiun pri la petego de bovo aŭ ĉevalo kun gapantaj okuloj, ĉar okuloj estis la lango
de tiuj animaloj, kiuj ne povis paroli. La koro de fraŭlino Sun moliĝis. Ŝi mallevis sian kapon por
ne rigardi, sed ŝi sentis sin maltrankvila, sidante tie. Kiam la aŭto startis, ŝi trankviliĝis, kaŝe
vidinte, ke la vidvino jam sidas sur la sidloko.

Posttagmeze la aŭto atingis Ningdu. Xinmei kaj liaj kolegoj okupiĝis pri elpreno de siaj
bagaĝoj. Post nombrado ili trovis, ke du pakaĵoj ankoraŭ ne estis altransportitaj. Ili diris en ĥoro:
“Kiel malbonŝance! Se ni atendas ilin, ni elspezos kelkajn tagojn.” Ili ĉiuj maltrankviliĝis pri la
restanta mono. Ili iris al la gastejo trans la stacio kaj petis informon pri loĝado. Tie nur restis nur
du ĉambroj. Xinmei diris: “Tio ne eblas. Fraŭlino Sun devas okupi unu ĉambron kun nur unu lito.
Sed ni kvar bezonas du ĉambrojn.”

Senhezite fraŭlino Sun diris: “Mi ne zorgas pri tio. Se oni aldonos bambuan liton, tio sufiĉos.
Ĉu tiel ni povos ŝpari ĝenaĵon kaj monon?”

Pririgardinte la ĉambrojn kaj metinte siajn pakaĵojn, ili kalkulis la elspezojn dum la tiutaga
vojaĝo kaj ili decidis, ke ili nur povos nepostuleme manĝi ion. Apenaŭ ili volis voki kelneron,
kiam aŭdiĝis serio da krioj kun tusoj kaj sufokitaj elspiroj: “Kelnero! Kelnero!” Jen la voĉo de la
vidvino. Sekvis laŭta kverelado. Zorgeme aŭskultinte, ili sciiĝis, ke la vidvino mendis la
manĝaĵojn de la gastejo kaj post kelkaj englutoj ŝi sentis vomemon. Tiam ili sciis, ke la pladoj
estis frititaj per oleo de aleŭrito (Aleurites fordii). A Fu, kruda kreitaĵo, englutis du bovlojn da rizo
per unu spiro, ne atentinte la odoron. Li elvomis ĉiujn rizaĵojn kaj legomojn. “Eĉ la lastnoktan
manĝaĵon li elvomis!” la vidvino tiel diris. Tio ŝajnis, ke li alportis la manĝaĵon, kiun li prenis en
Nangcheng, al Guilin.

Kunfrapetante manojn, Li Meiting diris: “Li estas punata de la Ĉielo. Ni vidu, ĉu la fripono
kuraĝas sovaĝe agi. Ne necesas por ni gustumi la manĝaĵojn de la gastejo. Ili ambaŭ jam provis
ilin por ni.”
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Kiam ili kvin eliris la gastejon, ili vidis tra la larĝe malfermita pordo de la vidvino, ke A Fu
estas ĝemanta sur la lito kaj ŝi vomas en sputujon. Kun glaso da boligita akvo en unu mano la
kelnero frapetis ŝian dorson per la alia.

“Ho, ankaŭ ŝi vomas!” diris sinjoro Li.
Xinmei diris: “Vomado, same kiel oscedo, estas infekta. Precipe tiuj marmalsanuloj ne

elportas la vomadon de aliaj.”
Kun kurbgitaj ridetantaj okuloj fraŭlino Sun diris: “Sinjoro Li, vi havas la medikamentojn

por trankviligi nervojn de stomako. Donu al ŝi unu tablojdon kaj ŝi certe...”
Sur la strato Li Meiting afektis saltante krii: “Vi estas vere malbona, fraŭlino Sun! Ankaŭ vi

mokas min. Mi diru tion al via onklo Zhao.”
Tiun nokton Xinmei, Hongjian kaj fraŭlino Sun ĝentile vete sin proponis dormi sur la

bambua lito dum kelka tempo. Kaj fine fraŭlino Sun estis devigita de Xinmei kaj Hongjian dormi
sur la lito. Tio ŝajnis ne la privilegio, kiun la virino ĝuis, sed la devo, kiun la virino plenumis.
Xinmei estis tro alta kaj grasa por la bambua lito. Rezulte Hongjian dormis sur la bambua lito, kiu
sandviĉe staris tuj inter ambaŭ litoj. Li kuŝis tiel sinĝene, ke li volus turniĝadi, sed li diskrete ne
moviĝis. Post nelonge li aŭdis regulan spiradon de Xinmei kaj supozis ke li jam troviĝas en
profunda dormo. Li pensis, ke li donis al li avantaĝon de komforto, sed li mem kuŝas inter la du
litoj sen moskitvualo, kiel ekrano apartiganta lin de fraŭlino Sun. Li trovis la olelampon sur la
tablo tre brila. Li elportis ĝin dum kelka tempo kaj ne plu eltenante la brilon, li malpeze descendis
de la lito. Li volis trinki iom da malvarma teo kaj blovestingis la lampon, antaŭ ol dormi en la lito.
Irante de la lito al tablo, li aŭtomate direktis sian rigardon al fraŭlino Sun. La dormo jam lavis
ŝian vizaĝon purbrila kaj malseketa. Tufo da taŭzitaj haroj iel kovris ŝian vizaĝon kaj aldonis al ĝi
ĉarman trajton de kapriceco. Kelkaj harfinoj sur ŝia nazpinto leviĝis kaj malleviĝis kune kun en-
kaj elspirado, kaj li eĉ sentis jukon anstataŭ ŝi. Li vere dezirus etendi sian manon kaj flankenŝovi
tiujn harojn. En lamplumo ŝiaj okulharoj ŝajnis moviĝeti. Li perdis unu korbaton kaj ekpensis, ke
li faris mison en rigardado. Je la dua ekvido ŝia elspirado ŝajne fariĝis mallonga kaj ŝia senmova
vizaĝo en dormo ruĝiĝantis. Li haste blovestingis la lampon kaj glite reiris al la bambua lito. Li
konsterniĝis longan tempon.

La sekvantan matenon kiam ili leviĝis el la lito, sinjoro Li legis la hieraŭan ĵurnalon sur la
tablo de la kontisto. La unua novaĵo estis, ke Ĉangŝao jam estis bruligita ĝis la grundo. Terurite li
eĉ perdis sian voĉon kaj regajnis ĝin por ekparoli post unu minuto. Ĉiuj maltrankviliĝis kaj ne
havis tempon senti malsaton, tiel ke ili ŝparis unu matenmanĝon. Hongjian ne sciis, kion fari, sed
ŝajnis al li, ke tio ne estas la afero de li sola. Se li sekvos aliajn, oni certe trovos la vojon.

Li Meiting veis: “Malfeliĉe! Dum ĉifoja vojaĝo mi vere trafas grandan malfeliĉon! En
Ŝanhajo kelkaj lokoj volis reteni min per laborpostenoj, sed mi estis sorĉita de la diablo. Mi ne
povis rifuzi la proponon de Gao Songnian pro nia amikeco, kaj nun mi jam multe suferas. Kaj
krome mi devas malsukcese finiĝi duonvoje kaj returniĝi al Ŝanhajo! Sed kiu pagos pro tio?”

“Se ni reiros al Ŝanhajo,” Xinmei diris, “ni ne havas sufiĉan monon. Kiam ni atingos Ji’an kaj
ricevos la poŝtitan monon de la lernejo, ni faros aranĝon laŭ la situacio. Tute ne necesas por ni
fari planon tiom frue.”

Ĉiuj faciligite elspiris kaj trankviliĝis.
Gu Erqian subite klare diris: “Se la lernejo ne poŝtos la monon, ni falos en malbonan staton.”
La aliaj kvar unuvoĉe riproĉis lin malpacience, ke li havas tro da zorgoj pri tio, sed lia

rimarkoj vekis reagon en ilia konscio. La pravigoj, kiujn ili diris unu la alian, ne celis refuti la
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vortojn de Gu Erqian, sed konsoli sin.
Gu Erqian volis haste retiri siajn vortojn, kvazaŭ serpento kun sia vosto tirata volus retiriĝi en

sian truon, kaj diris: “Mi scias, ke tio ne eblas. Mi nur menciis tion.”
Hongjian diris: “Estas facile solvi tiun problemon. Unu el ni iros tien. Se la mono estos

atinginta Ji’an, li sendos telegramon kaj ni ĉiuj iros. Se ne, ni evitos nian vanan iron por ne
malŝpari tiom da vojaĝkosto.”

Xinmei diris: “Prave! Ni dividu la taskojn. Unuj atendas pakaĵojn, dum aliaj iros preni monon.
Ni agu rapide kaj ne atendu ĉe la sama loko. Ĉar la mono estas poŝtita al mi, mi, kunportante
mian bagaĝon, iros al Ji’an. Hongjian akompanos min kiel helpanto.”

Fraŭlino Sun mildvoĉe kaj firme diris: “Ankaŭ mi iros kune kun sinjoro Zhao. Mia bagaĝo
jam alvenis.”

Direktinte akre iks-radian rigardon al Xinmei, Li Meiting diris: “Nu, nur restas mi kaj sinjoro
Gu. Sed nia mono jam troviĝas en komuna fonduso. Kiom da mono vi donos al ni je nia
dispono?”

Ridetante kun bedaŭra mieno Gu Erqian diris al Li Meiting: “Miaj pakaĵoj ĉiuj alvenis. Mi
volas iri kun ili. Restado ĉi tie ne necesas por mi.”

Ekrajdante sur siajn altajn ĉevalojn, Li Meiting diris: “Vi ĉiuj foriros kaj lasos min sola. Bone!
Mi zorgas pri nenio. Ne parolu pri ‘en la sama boato’! Kiam la afero malboniĝas, ĉu ĉiu agas por
si mem? Por honeste diri, se vi prenos la monon kaj ne donos al mi eĉ unu groŝon, tio ne igos min
senrimeda. Estas facile vendi la medikamentojn en mia kofro je pli ol mil dolaroj en landinterno.
Jen vidu, kiel mi almozpetus reire al Ŝanhajo.”

Kun surpriziĝo Xinmei diris: “He! Sinjoro Li, kial vi miskomprenas nin tiagrade?”
“Sinjoro Meting, mi neniel foriros antaŭ vi. Mi akompanos vin atendi viajn pakaĵojn,”

konsolis al li Gu Erqian.
“Kion ni faru?” Xinmei diris. “Mi sola foriros, ĉu bone? Sinjoro Li, ĉu vi ne dubas, ke mi

forglutos la komunan monon — Ĉu vi volas, ke mi restigos mian bagaĝon kiel hipotekaĵon!”
Fininte la parolon, li altrudis rideton por malpezigi la severecon de sia paroltono, sed lia rideto
estis tiel rigida, kvazaŭ algluita per seka gluaĵo.

“Sensencaĵo! Sensencaĵo!” Li Meiting ripetadis, skuante sian manon. “Absurdaĵo! Absurdaĵo!
Mi neniel juĝas aliulojn per malnobla menso—” Hongjian parolis al si: “Vi vere tion faras.” —
“Mi pensas, ke la propono de sinjoro Fang ne estas praktika... Sinjoro Fang, mi bedaŭras. Mi
ĉiam diras malkaŝeme. Sinjoro Zhao, se vi iros al Ji’an kaj prenos la monon, vi sola ne povos
decidi, ĉu daŭrigi antaŭeniron aŭ retroiron. Tio dependos de ĉies komuna decido surbaze de la
situacio...”

Hongjian prenis lian parolon: “Tial ni kvar iros unue. Oni devas obei la decidon de la
plejparto. Ĉu ni ne estas la plejparto?”

Li Meiting ne povis kontraŭdiri per vortoj. Zhao kaj Gu haste intervenis, dirante: “Ni ĉiuj
estas amikoj en suferoj. Ni agu unuanime.”

Post tagmanĝo Hongjian reiris al la ĉambro. Li plendis pri molkoreco de Xinmei kaj pri lia
ĉiama cedemo al Li Meiting: “Via temperamento de cedemo vere ne kontentigas min. Kiel
gvidanto vi devas montriĝi tiranema kelkfoje.”

Kun rideto fraŭlino Sun diris: “Tiam mi vidis, ke sinjoro Fang kaj sinjoro Li reciprokis sian
koleran rigardon kun rondigitaj okuloj. Estas tre amuze! Ŝajnis, ke unu volas engluti la alian.”

“Malbonege! Vi vidis tiun humiligan scenon. Mi ne volis vori lin. La ulo kia Li Meiting
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vundus la stomakon, se mi englutus lin... Ĉu mi koleriĝis? Mi ŝajne ne.” Malantaŭ la dorso de
fraŭlino Sun Xinmei montris sian okulblankon kaj elŝovis la langon.

Sur la vojo al Ji’an ili malamis, ke la aŭto estas tiom mallerta kaj malrapida, tirante
malantaŭen ilian koron, kiu volis elani libere. Kaj samtempe timante, ke kiam ili atingos Ji’an, ili
trovos nenion tie, ili deziris, ke ĝi iras, iras, eterne iras kaj neniam atingos, tiel ke ili povas kovi
radion da espero.

Post loĝado en gastejo, ili kalkule trovis dekkelkajn dolarojn restantaj, sed nur diris: “Ne
gravas. Post momento ni fariĝos riĉa.”

Petinte informon ĉe la kaŝisto de la gastejo, ili sciis, ke la banko malfermiĝas post la kvara
posttagmeze pro aeratako kaj nun ĝuste troviĝas en oficaj horoj. Kiam ili estis sur la vojo al la
banko, ili atentis, ĉu troviĝas bonaj restoracioj, ĉar ili ne bone manĝis por longa tempo.

Oficisto en la banko diris, ke la mono jam atingis antaŭ kelkaj tagoj, kaj li donis al ili
formularon por plenigi. Pruntepreninte penikon de la oficisto, Xinmei pretis plenigi ĝin. Li kaj Gu
staris ĉe ambaŭ flankoj de Xinmei, kvazaŭ tiu ne povoscius, kiel plenigi. La pinto de la peniko
jam kalviĝis, bezonante malpli tuĉon ol harkreskigan pomadon. Kiam Xinmei tuŝis ĝin sur la
paperon, makulo da tuĉo estiĝis. Rigardante tion, Li kaj Gu tute sentis malkontenton. “Tiu ĉi
peniko estas malbona por skribi. Prenu ĝin hejmen por plenigi. Ĉiaokaze vi bezonos la signaturon
kaj sigelon de butika garantiulo... Sed sciu, ke la gastejo ne povas esti garantiulo.” Tio, kion la
oficisto diris, konsternis ilin kvin. Ili penis konvinki lin, ke ili estas fremduloj ĉi tie kaj ne povas
trovi butikan garantiulon, postulante, ke li fleksible traktu la aferon. Li esprimis simpation kaj
bedaŭron, dirante, ke ĝi estas oficiala afero kaj li devas agi laŭ reguloj, kaj ke pli bone ili trovos
unu unue.

Elirinte la bankon, ili sakris pri la neraciaj reguloj. Post tio ili konsolis unu al la alia:
“Ĉiaokaze la mono jam alvenis.” La sekvantan matenon post kiam Xinmei kaj Li Meting manĝis
kelkajn malfreŝajn arakidojn kaj trinkis duonkruĉon da malvarma teo, ili eliris kontakti la edukan
instituton. Post la dua posttagmeze ili revenis elĉerpite kaj deprimite. Ili diris, ke ili sukcesis serĉi
neniun, ĉar elementaj lernejoj kaj mezlernejoj estas jam evakuitaj en la kamparon. “Unue ni prenu
manĝon. Vi jam ĝissvene malsatas, ĉu ne?” Post prenado de plenbuŝoj da manĝaĵoj ili kvin tuj
vigliĝis. Ili tuj ekmemoris, ke la banka oficisto estas tre ĝentila. Juĝante laŭ lia paroltono ili ŝajne
sentis, ke, se ili ne povas trovi butikan garantiulon, li eble donos al ili la monon. Kaj ili iros al la
banko kaj mildvoĉe diskutos kun li pri la afero vespere. Je la kvina fraŭlino Sun restis en la
gastejo kaj ili kvar iris al la banko. La oficisto, kiun ili renkontis hieraŭ, jam forgesis ilin. Post
pridemandado li insiste postulis butikan garantiulon. Li aŭdis, ke la Eduka Ministerio ankoraŭ ne
evakuiĝis, kaj li petis al ili sin turni al ĝi. Reveninte al la gastejo, ili dormis sen preni manĝon, por
ŝpari monon.

Pro malsato Hongjian nebone dormis. Lia korpo similis al teko sen enhavo kaj liaj ventro kaj
dorso preskau gluiĝis kune. Li ekkomprenis, ke tio, kion francoj nomas “longa kiel tago sen
pano”, aŭ “longa kiel nokto sen dormado”, estas malpli malfacile pasigitaj ol la longa nokto sen
dormado pro manko de pano.

Antaŭ tagiĝo Xinmei ankaŭ vekiĝis. Lekante siajn lipojn, li diris: “Mi preskaŭ freneziĝis! Eĉ
neniom da manĝaĵo mi povas preni en la sonĝo, por ne paroli pri la tempo, kiam mi estas
maldorma.” En sia sonĝo li mendis hamburgan bifstekon kaj lemonan dolĉan kukon por
tagmanĝo en Metropola Restoracio, kaj li atendis kaj atendis, sed ili neniam alvenis. Li fine
vekiĝis pro malsato.
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Hongjian diris: “Bonvole ne parolu pri tio. Ju pli multe vi diras, des pli malsata mi fariĝas.
Vi avarulo, ĉu ankaŭ mi troviĝis ĉe via tagmanĝo en via sonĝo?”

“Mi ne havis sufiĉan tempon por inviti vin,” Xinmei ridete diris, “Ĉiaokaze mi ne manĝis!
Nun se mi rostus Li Meiting kiel vian manĝaĵon, vi ne malŝate rifuzis, ĉu?”

Hongjian diris: “Li Meiting ne havas karnon sur la korpo. Laŭ mi vi estas tiel blanka kiel
grasa. Mi rostos vin ĝis malkrudeco, trempos vin en dolĉan saŭcon kaj surverŝos sur vin frititan
salon...”

Kun rideto miksita per ĝemoj Xinmei diris: “Kiam vi estas malsata, vi ne povas ridi. La rido
pli dolorigas vian ventron. Aĥ! La malsato mordas min elinterne kvazaŭ per dentoj, ho, ho...”

“Ju pli longe mi kuŝas, des pli grandan suferon mi sentas,” diris Hongjian, “Mi ellitiĝu. Mi
eliros kaj promenos en stratoj, tiel ke mi povos forgesi malsaton pere de moviĝo. Matene la
stratoj estas kvietaj. Mi povos enspiri freŝan aeron.”

“Ne faru tion!” diris Xinmei. “La freŝa aero estas apetitveka kaj lienfortikiga. Vi vere
bruligas viajn fingrojn. Mi ŝparas mian forton por iri al la Eduka Ministerio. Mi admonas vin...”
Dirante, li ridete kriis pro ventrodoloro. “Ne iru al necesejo feki. Persistu. Restigu iom da aĵo en
la ventro.”

Antaŭ ol Hongjian eliris, Xinmei petis de li grandan glason da akvo por plenigi sian ventron.
Li kuŝis surdorse en la lito senmove. Kiam li turnis flanken, li aŭdis ondan muĝadon en la korpo.
Hongjian elprenis iom da restanta mono el la komuna fonduso kaj volis aĉeti neŝeligitajn
arakidojn por matenmanĝo. Xinmei avertis lin ne ŝtele manĝi iom. La butikoj en la stratoj
ankoraŭ tenis sian fronton fermita, kvazaŭ la homaj vizaĝoj enŝovitaj sub litkovrilo. La butiko,
kie arakidoj esis vendataj, ankaŭ tenis la pordon fermita. Hongjian faris kelkajn paŝojn antaŭen
kaj tuj flaris bonodoron de bakitaj batatoj. Lia nazo soife snufis kaj malsato ekspasmigis liajn
stomakon kaj inteston. Rostitaj batatoj similas al la ĉina popoldiro pri kontraŭleĝa seksrilato inter
viro kaj virino “sukceso havi ĝin estas malpli bona ol malsukceso ĝin havi”. Bonodoro estas pli
bona ol gusto. Kiam vi flaras la bonodoron, vi vere volas manĝi ĝin, sed kiam ĝi vere venas en
vian buŝon, vi sentas la guston nur ordinara. Je ekvido de stando de rostitaj batatoj Hongjian
pensis, ke tiuj estas pli bonaj ol arakidoj kaj prefere aĉetos kelkajn por matenmanĝo. Subite li
trovis, ke iu faras aĉeton ĉe la stando, kaj liaj vesto kaj staturo tre similis al tiuj de Li Meiting. Li
direktis sian zorgeman rigardon kaj vidis, ke li estis neniu alia ol Li Meiting, kiu manĝis la
aĉetitan bataton kontraŭ la muro. Ne volante senmaskigi lin, Hongjian haste sin kaŝis en strateto.
Post kiam li foriris, Hongjian eliris kaj aĉetis kelkajn batatojn. Kiam li eniris la gastejon, li ŝirmis
ilin, timante, ke tiuj malnoblaj gastejestro kaj kelneroj travidos ilian embarason en monrimedoj,
urĝos ilin pagi kaj forpelos ilin el la gastejo.

Kiam Xinmei vidis la rostitajn batatojn, li multe laŭdis Hongjian pri lia kapablo en aĉetado.
Hongjian diris al Xinmei la ĵusan okazaĵon kaj tiu diris: “Mi scias, ke li ne fordonis la tutan
sumon de mono. Li hasteme kaj ŝtele englutis, kio eble sufoke mortigus lin. Se oni rapide
englutas rostitan bataton, ĝi vere facile ŝtopas la gorĝon. Kaj krome ĝi estas varmega, li vere estas
riskema!”

Fraŭlino Sun kaj sinjoro Gu alvenis. Ili ambaŭ diris: “Aĥ! Kie vi trovis tiaĵojn? Bonege!”
Sinjoro Gu ankaŭ sekvis ilin al la Ministerio de Edukado, dirinte, ke tio donos pli imponan

impreson pro pli alia homo. Hongjian volis iri kune, sed Xinmei ne lasis lin kuniri, ĉar li malŝatis,
ke Hongjian nek kombis nek razis dum dekkelkaj tagoj, tiel ke lia vizaĝo similis al histriko kaj
liaj haroj estus pretigitaj por kokino kovi.
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Ĉirkaŭ tagmeze fraŭlino Sun diris: “Ili ankoraŭ ne revenas. Ĉu troviĝas espero?”
“Ĉar ili ankoraŭ ne revenas, mi pensas, ke la afero eble estas bone farita. Se ili estas rifuzitaj,

ili jam frue revenis, ĉar la Eduka Buroo ne malproksimas,” diris Hongjian.
Reveninte en la gastejon, Xinmei eltrinkis duonkruĉon da akvo kaj eliginte elspiron, li insultis,

ke la estro de la Eduka Buroo estas malsaĝa idioto. Ankaŭ Li kaj Gu diris: “Absurdaĵo.” Okazis,
ke la estro venis al la buroo tre malfrue kaj ne tuj akceptis ilin, kvankam ili atendis lin longan
tempon. Kiam li akceptis ilin, li tenis sian buŝon strikte fermita kiel ladskatolo, ne volante doni
utilajn informojn. Li ne nur ne volis esti garantiulo, sed ankaŭ suspektis ilin kiel trompistojn.
Pinĉante la nomkarton de Li Meiting per du fingroj, kvazaŭ rubaĵon, li strabe rigardis la vortojn
sur la nomkarto kaj diris: “Mi estas maljuna Ŝanhajano. Mi konas ĉiujn artifikojn sur la tero de
Ŝanhajo. Tiaspecaj ĵurnalismaj lernejoj pendigas nominalan ŝildon — ne miskomprenu min,
sinjoroj, mi nur parolas ĝenerale. Ŝtata Sanlju-Universitato? La nomo estas fremda al mi kaj mi
neniam aŭdis pri ĝi. Nove establita? Eĉ tion mi devus scii!”

Ili estis tiaj povruloj, ke ili ne kuraĝis manĝi multe, ĉar la manĝaĵo, kiun ili prenis, ne povis
satigi ilin, sed kultivi kaj nutri la malsaton kaj eternigi la malsaton en ilia korpo, por ke ili ne plu
sentu malsaton antaŭ ol morti de malsato.

Xinmei diris: “Se la afero irus tiamaniere, ni ĉiuj mortus antaŭ ol ricevi la monon kaj oni
aĉetus per ĝi nur ĉerkojn por enterigi nin.”

La okuloj de Gu ekbrilis kaj li diris: “Ĉu vi ambaŭ vidis la sidejon de ‘Asocio de Virinoj’
survoje? Mi vidis. Mi pensas, ke virino havas molan koron. Se ni petos al fraŭlino Sun iri tien,
eble troviĝos ŝanco — kompreneble tio estas la malplej bona rimedo.”

“Mi tuj iru nun,” diris fraŭlino Sun senhezite.
Kun malkontenta mieno Xinmei diris, rigardante ŝin: “Kiel ni povus lasi vin fari tion? Via

patro konfidis vin al mi. Ĉu mi povus impliki vin pro mia misfaro?”
Fraliŭno Sun diris: “Dumvoje mi jam ricevis vian zorgon, sinjoro Zhao...”
Ne volante aŭdi, ke ŝi dankas lin, Xinmei haste aldonis: “Nu bone, faru provon. Mi esperas,

ke vi havas pli bonan ŝancon ol ni.”
Fraŭlino Sun renkontis neniun en “Asocio de Virinoj” kaj diris, ke ŝi faros alian viziton

morgaŭ.
Aplikante siajn sciojn de psikologio, Hongjian diris: “Estas malutile, eĉ se vi renkontos

homojn. La virino havas la plej skeptikan kaj malgrandaniman temperamenton. Se virino faros
peton de alia virino, ŝi certe trafos rifuzon.”

Laŭ la regulo de la gastejo la klientoj devis pagi la koston ĉiun trian tagon. Pro tio Xinmei
ĉagreniĝis, ke ili ne povos pagi al la gastejo la sekvantan tagon.

Sinjoro Li kavalirece certigis: “Se ni ankoraŭ ekhavos nenian rimedon kaj la gastejo devigos
nin pagi, do mi disvendos miajn medikamentojn.”

La sekvantan tagon fraŭlino Sun eliris kaj post malpli ol unu horo revenis kun virino
surportanta veston el griza tolo. Post kiam ili babilis dum kelka tempo, fraŭlino Sun petis al
Xinmei kaj la aliaj eniri. Tiu virino estis rigardanta la diplomon de fraŭlino Sun, sur kiu gluiĝis la
bela foto de fraŭlino Sun kun bireto sur la kapo. Fraŭlino Sun prezentis ilin unu post alia al la
virino kaj sinjoro Li donis al ŝi sian nomkarton. Ŝi eksentis profundan respekton al ili kaj diris, ke
ŝi havas amikon oficantan en Buroo de Transportado, kiu eble povos doni ian helpon, kaj ke ŝi
alportos al ili mesaĝon pri la afero posttagemeze. Ili ĉiuj diris mil dankojn al ŝi, sed ne kuraĝis
inviti ŝin al tagmanĝo. Kiam ili respektoplene akompanis ŝin al la pordo, fraŭlino Sun iris kun ŝi
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brako en brako, intime impresante. Ĉe tagmanĝo la kunvojaĝantoj de fraŭlino Sun superŝutis
laŭdojn sur ŝin, tiel ke ŝia vizaĝo ruĝiĝis kiel la suno ĵuse leviĝanta el la oriento.

Je la kvina posttagmeze vidiĝis nenia signo de tiu virino. Malsataj kaj maltrankvilaj, ili
demandis al fraŭlino Sun kelkfoje, sed ankoraŭ ne sciis kial. Hongjian ekhavis malklaran
malbonan omenon, ke ili ne povos ricevi la monon. Se la afero treniĝos tiamaniere, ili plenumos
nenion, eĉ se ili volos. Tio similis al homo en turniĝanta pordo, kiu ne povis puŝi ĝin kontraŭen.
Je la oka nokte ili atendis kun ŝimiĝinta koro, dronante en trankvila malespero, jam ĉesis
ĉagreniĝi kaj pretigis sin por dormado. Subite tiu virino kaj ŝia amiko faris viziton, kiel poeto bele
priskribis “dum tago mi lin serĉis, ho, sed vane, / neatendite venas li memvole”. Ili kvin ekĝojiĝis,
kvazaŭ ili renkontus longe disigitajn karulojn, kaj montris intimecon al ili ambaŭ, kvazaŭ hundo
bonvenigus la hejmenvenantan mastron. Tiu viro sidiĝis gravule. Kia ajn demandon li elmetis, ili
ĉiuj konkure donis respondon, tiel ke li etendis sian manon kaj diris: “Nur unu persono sufiĉas
por respondi miajn demandojn.” Li petis de fraŭlino Sun ŝian diplomon kaj zorgeme ekzamenis la
foton kompare kun ŝi. Ŝi iom suspektis, ke li ne celis komparon inter la foto kaj ŝi, sed aprece
okulmezuris ŝin, kaj ŝi eksentis honton. Poste li pridemandis Zhao Xinmei dum kelka tempo kaj
riproĉis, ke ili ne kunportas siajn identigilojn. Lia amikino intermetis kelkajn pacigajn vortojn kaj
lia sinteno mildiĝis. Li diris, ke li ne suspektas ilin, sed li tre deziras amikiĝi kun ili. Li aldonis,
ke li ne sciis, ĉu validos la garantiulo en la nomo de la Buroo de Transportado, kaj li petis al ili iri
al la banko unue por definitiva informo kaj poste konigi ĝin al li, tiel ke li faros stampadon por ili.
Pro tio ili loĝis en la gastejo pli alian tagon kaj iris al la banko pli alian fojon. Tiun nokton ili
ankoraŭ sentis malsaton, kvankam en profunda dormo, kvazaŭ la malsato deklarus
sendependecon, konkretiĝus kaj disiĝus de ilia korpo.

Post du tagoj ili sukcesis retrati la monon. Iliaj ŝuoj dumtempe jam konis la vojon de la
gastejo al la banko kaj eĉ mem ir-reiris sen gvido de la piedoj. La banko ankoraŭ transdonis al ili
la telegramon nove senditan de Gao Songnian, en kiu li petis al ili iri kun trankvila koro al la
universitato, kaj diris, ke la batalado en Ĉangŝao havas nenian influon.

Tiun vesperon por esprimi sian dankemon kaj celebri la okazon ili regalis tiun virinon kaj ŝian
amikon per riĉaj manĝaĵoj en restoracio. Post ol eltrinki tri tasojn da alkoholaĵo, sinjoro Gu ridete
malfermis sian buŝon kun brilantaj orplakitaj dentoj. Kun la vizaĝo ruĝigita de alkoholaĵo li
serĉolampe balais la tablon per sia rigardo kaj diris: “Kiam nia sinjoro Li foriris de Ŝanhajo, li
konsultis sortodiveniston. Tiu diris, ke ‘noblulo’ iel helpos lin kaj turnos malbonon en bonon por
li dum vojaĝo. Estas vere, ke ni renkontis vin ambaŭ hazarde kaj vi fariĝis niaj garantiuloj. En
estonteco vi ambaŭ riĉiĝos kaj rangaltiĝos senlime...sinjoroj Zhao kaj Li, ni kvin faru toston al ili
ambaŭ. Fraŭlino Sun, vi, vi, vi ankaŭ trinku iom.”

Fraŭlino Sun konsideris, ke “noblulo” certe aludas al ŝi, kaj jam mallevis la kapon kun ruĝo
malkaŝita sur la vizaĝo. Poste kiam ŝi trovis, ke tio tute ne rilatas al ŝi, la ruĝo sur ŝia vizaĝo
malaperis, kiel elspiro sur glaco foriĝis antaŭ ol fariĝi vaporo.

Kvankam tiu virino kaj ŝia amiko estis civitanoj de demokratia lando kaj ankaŭ sciis la
doktrinon de “popolanoj estas noblaj”, ili tamen, flatite per la feŭdisma ideo, ĝojiĝis kun la vizaĝo
ruĝigita de alkoholaĵo, kiel skarlataj floroj disflorantaj en pompo.

Xinmei petoleme diris: “Se temas pri nobluloj, ankaŭ nia fraŭlino Sun estas noblulino, sen
ŝi...” Antaŭ ol li finis la parolon, Li Meiting proponis toston al fraŭlino Sun.

“Mi sentas grandan honton pri mi mem. Ĉifoje mi faris nenion. Mi vere estas sentaŭgulo,”
diris Hongjian.
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Li Meiting diris: “Jes ja! Fangĉjo estas vera noblulo. Li sidas senmove en la gastejo kaj ni ĉiuj
klopodas por li. Xinmei, kvankam ni plenumis nenion, ni multe suferis de kurado tien kaj reen,
ĉu?”

Tiun nokton antaŭ enlitiĝo Xinmei diris: “Hodiaŭ mi povas dormi komfortan dormon.
Hongjian, ĉu vi rimarkis, ke tiu virino estas tre turpa kaj post drinkado ŝia malbeleco sufiĉas
timigi homon ĝis morto? Sed ŝi eĉ povas akiri la amon de viro.”

Hongjian diris: “Mi scias, ke ŝi estas malbela. Ĉar ŝi estas nia dankindulino, mia koro ne
permesas al mi zorgeme rigardi ŝin. Zorgema rigardo al iu malbela estas kruela... krom se li estas
la malbonulo, kiun vi volas puni.”

La postan tagon ili atingis Jiehualong, kie limiĝis Jiangxi-provinco kaj Hunan-provinco. La
aŭtobuso de Jiangxi ne plu iris antaŭen kaj ili devis ŝanĝi aŭtobuson de Hunan, kiu ekiris ĉe
tagmezo. Tiu ĉi aŭtobuso atingis la stacion plej rapide inter la aŭtobusoj, per kiuj ili veturis. Ili ne
plendis pri la mallonga distanco, kiun la aŭtobuso kovris, sed ili male sentis, ke ili gajnis la tutan
duontagon. Ili decidis ripozi tranokte kaj ne plu preni buson tiun tagon. Tiu ĉi loko estis
malproksima montoza regiono. Ĉe ambaŭ flankoj de la stacio staris montoj kun ŝoseo inter ili kaj
ĉi tie troviĝis sep aŭ ok malgrandaj gastejoj. En la gastejo, kie ili loĝis, la kuirejo situis ĉe ĝia
pordo. Dumtage la fronta ĉambro servis kiel la manĝejo por klientoj kaj nokte kiel la
dormoĉambro de la gastejestro kaj lia edzino. La malantaŭa ĉambro estis dividita per septo en du
ĉambretojn por gastoj, kiuj estis malhelaj pro manko de sunlumo, allasantaj pluvon kaj venton,
varmaj en somero kaj malvarmaj en vintro, kaj ŝanĝiĝantaj laŭ la tempo kaj vetero. Ĉirkaŭ la
gastejo dense odoris je urino kaj fekaĵo. Kvazaŭis, ke la gastejo estus kreskanta legomo kaj gastoj
havus devon sterki ĝin per sia ekskremento. La gastejestro fritis manĝaĵojn en la strato, kio multe
ternigis Xinmei kaj la aliajn. Hongjian sentis, ke li malvarmumis, dum sinjoro Li diris: “La
ternado certe indikas, ke iu en la hejmo babilaĉas pri mi!” Poste ili sciiĝis, ke la odoro de la
frititaj kapsikoj en la manĝaĵoj tion kaŭzas. Post tagmanĝo la kvar viroj siestis. Fraŭlino Sun, kiu
kunhavis la saman ĉambron kun Xinmei kaj Hongjian, diris, ke ŝi ne dormemas, kaj sidante sur la
bambua kanapo en la fronta ĉambro legis libron, sed ŝi ankaŭ endormiĝis. Kiam ŝi vekiĝis, ŝi
sentis kapdoloron kaj malvarmon en la korpo. Ĉe vespermanĝo ŝi havis nenian apetiton kaj ne
prenis manĝaĵon.

Estis malfrua aŭtuno tiam kaj tagoj mallongis en profundaj montoj. El nubaro aperis streko
da luno, kvazaŭ mallarĝigita miopa okulo. Post momenteto la luno tiel rondiĝis, ke nenio povis
algluiĝi al ĝi, kaj tiel malpeziĝis, ke nenio povis subpremi ĝin. Ĝi eldrivis el pufaj kaj vatsimilaj
nuberoj. Unu flanko de la luno ne estis plena kaj la alia ŝvela kvazaŭ pro batado per vangofrapo.
Pro tio, ke fraŭlino Sun sentis sian ventron malkomforta, ŝi proponis promeni sub lunlumo. Laŭ la
ŝoseo ili iris. Ĉie sur la tero troviĝis velkintaj herboj, vidiĝis nenia arbo kaj mankis eĉ plena
formo de nigraj ombroj. Lunlumo jam senigis la nokton je masko kaj kovro, donante nenian
dignon al ĝi.

Tiun nokton la frosta aero el la montoj ŝrumpigis per malvarmo la dormon de la gastoj, sed ne
povis tute envolvi iliajn korpon kaj animon, tiel ke ili kvin interrompe dormadis ĝis tagiĝo. Kiel
kutime Xinmei kaj Hongjian frue eliris, por ke fraŭlino Sun povu senĝene sin vesti en la ĉambro.
Kiam ili ambaŭ revenis al la ĉambro preni lavtukon kaj dentbroson, ili vidis, ke ŝi ankoraŭ kuŝas
en lito, ĝemante kun la kapo kovrata. Ili tuj demandis al ŝi, ĉu ŝi sentas sin malbona. Ŝi respondis,
ke ŝi ne kuraĝas turni sian korpon nek malfermi siajn okulojn pro terura vertiĝo. Alpremante sian
manon al ŝia frunto, Xinmei diris: “Ŝajnas, ke vi ne febras. Eble vi suferas de laceco kaj
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malvarmumo. Vi bone ripozu la tutan tagon sen ajna skrupulo. Ni tri foriros morgaŭ.”
Senvorta, ŝi penis levi la kapon, sed falis en la liton. Post longa tempo ŝi eligis elspiron kaj

volis, ke ili almetu sputujon antaŭ la liton. Hongjian sin turnis al la gastejestro por preni sputujon,
sed tiu diris: “Ĉar vi havas tiel grandan spacon, ĉu vi ankoraŭ trovas ĝin nesufiĉa por sputi
mukaĵon? Ĉu necesas sputujo?” Post longa serĉado li elprenis rompitan kuvon por lavi piedojn.

Fraŭlino Sun senĉese vomis en la kuvon. Post vomado ŝi kuŝiĝis. Hongjian eliris preni
boligitan akvon. Xinmei diris, ke en fronta ĉambro troviĝas sunlumo kaj la kapkuseno de la
bambua kanapo estas pli alta por komforta kuŝo. Li volis, ke ŝi penos sin vesti. Kaj li elporis
ambaŭmane litkovrilon kaj sternis ĝin sur la bambuan kanapon por ŝi. Ne volante ilian helpon, ŝi,
palpante la muron, iris al la kanapo kun la kapo mallevita kaj okuloj fermitaj, kaj kolapse falis sur
ĝin. Hongjian plenigis per varma akvo la kaŭĉukan varmbotelon de Xinmei, por ke ŝi povu
varmigi sian stomakon per ĝi. Kaj li demandis al ŝi, ĉu ŝi volas trinki, sed trinkinte buŝplenon, ŝi
elvomis. Xinmei kaj Hongjian maltrankviliĝis pri ŝi. Ili pensis, ke eble troviĝas piloloj de Jintan69

inter la medikamentoj kunportataj de Li Meiting, kaj petis de li paketon ekster lia pordo. Pro tio,
ke la aŭtobuso estis ekironta tagmeze, Li Meiting ankoraŭ langvore kuŝis en la lito. Li volis
kunporti tiujn medikamentojn al la lernejo por vendi je favora prezo, tial li tenis ilin en originalaj
pakaĵoj por vendi ilin je la dekobla prezo pli ol la originala al la kliniko de la lernejo en malriĉa
kaj malproksima regiono. Se paketo de Jintan malfermiĝos kaj nur kelkaj piloloj estos elprenitaj,
la resto ne povos esti vendita kun rompita originala pakaĵo. Kaj krome ne decos por li peti de ŝi
pagon. Kvankam tiu paketo da Jintan ne kostas multe, ŝia sinteno al li dum la vojaĝo ne pli
valoras ol ĝi, li pensis. Se li ne donos ĝin al ŝi, li sin montros maldonema. Kiam li restis en Ji’an,
li ne havis regulajn tri manĝojn ĉiutage. Timante, ke li suferos de malsano pro nutromanko, li
kaŝe malfermis flakonon de piloloj de morshepata oleo kun japana marko kaj post ĉiu manĝo li
prenis tri pilolojn por aldoni al si iom da nutreco. Kompreneble piloloj de morushepata oleo estas
pli multekostaj ol tiuj de Jintan, se la malfermita flakono de medikamento, kiel edzinigita virino,
jam malpliiĝis en la merkata prezo. Ĵetinte veston sur siajn ŝultrojn, sinjoro Li eliris kaj demandis
pri ŝi. Li sciiĝis, ke ŝia stomako estas atakita de malvarmo kaj momenta kuŝado nature resanigos
ŝin. Pensante, ke ne gravas engluti kelkajn pilolojn de morushepata oleo, li do diris: “Vi ambaŭ
iru preni matenmanĝon unue. Lasu min zorgi, ke ŝi prenos medikamenton.”

Por eviti tion, ke Li Meiting akuzos ilin pri alproprigo de lia merito, Xinmei kaj Hongjian iris
por matenmanĝo. Reirinte al sia ĉambro, Li Meting elprenis unu pilolon kaj petis glason da
boligita akvo. Fraŭlino Sun ne volis malfermi siajn okulojn kaj englutis la pilolon kiel li direktis.
Post matenmanĝo Hongjian iris vidi ŝin. Li flaris odoron de fiŝaĵo. Li pensis, ke ŝi ree vomis.
Apenaŭ li volis demandi al ŝi, kial estiĝis tia stranga odoro, li tuj vidis ŝiajn vangojn tute malsekaj.
Kelkaj larmoj el la anguloj de ŝiaj strikte fermitaj okuloj preterfluis la orelojn kaj gute malsekigis
la kapkusenon. Konfuzite, li ne sciis, kion fari. Ŝajnis, ke li senintence trafis la sekreton, kiun li
ne devis vidi. Li tuj kaŝe diris tion al Xinmei. Ankaŭ Xinmei pensis, ke tia plorado ne licas esti
vidita de fremduloj kaj li ne kuraĝis elmeti demandojn al ŝi. Ili ambaŭ konsultis sian stokon de
diversaj scioj pri la virino por klarigi, kial ŝi ploras. Rezulte ili venis al pli-malpli sama konkludo,
ke ŝia plorado estas plejparte kaŭzita de ŝia psika sufero. Tiaj knabinoj kia ŝi, kiu vojaĝis mil liojn
malproksime de sia hejmo, malsaniĝis dumvoje kaj ne povis sin turni al parencoj por helpo,
nature ploradis. Pro tio, ke ŝi ne kuraĝis laŭtvoĉe plori, ili ambaŭ ankoraŭ pli kompatis ŝin,
dirante, ke ili devas bone ŝin trakti. Ili malpeze alpaŝis por vidi ŝin. Ŝi ŝajne estis en dormo. Sur

69 Piloloj por refreŝigi menson kaj forigi malkomfortecon de la korpo.
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ŝia vizaĝo larmomakuloj kaj polvo formis kelkajn nigrajn sulkojn. Feliĉe larmoj de juna virino ne
similis al pluvgutoj de aŭtuno kaj vintro, kiuj neprobable kaŭzis ruinigon al ŝia vizaĝtrajtoj, sed
pli similis al la pluvo de la frua aprilo, kiu ŝvele malsekigis la grundon kaj igis ĝin kota.

En kvar aŭ kvin tagoj de Jiehualong al Shaoyang, ili vojaĝis glate kvazaŭ sur sateno. Ili ofte
parolis pri la nova trovita vero: “Mono estas absoluta necesaĵo.” De Shaoyang al la universitato
sterniĝis monta vojo, oni devis veturi per portseĝo anstataŭe. Ĉar ili jam tediĝis de aŭta veturado,
ili tre ĝojis kaj sentis novecon veturi per portseĝo. Post iom da tempo ili spertis pli da
malkomforteco ol en aŭta veturado. Unue iliaj piedfingroj doloretis pro frosto, kaj ili preferis
descendi el la portseĝo kaj piediri kelkan distancon antaŭ ol denove veturi per ĝi. La vojo
serpentume etendiĝis preter senlimaj montoj kaj kampoj, kvazaŭ tempo jam forgesus tiun ĉi
kurson. Post pli ol sep lioj da vojirado tempo ŝajne retiris ilin al si. La monta nebulo iom post iom
leviĝis, nebulo malhele kovris ĉion kaj malheleco koaguliĝis en nigrecon. La plej nigra peco estis
la vilaĝeto, kie ili estis tranoktontaj.

Kiam ili eniris la loĝejon, la rikŝistoj kaj portistoj faris fajron, ĉirkaŭ kiu ili sin varmigis kaj
preparis manĝaĵojn. En la loĝejo oni ne lumigis lampojn nokte. Oni bruligis unu ekstremon de
longa lignopeco kaj ŝovis la alian en la termason. La sveltaj flamoj flirte svingiĝis kaj la objektoj
en la loĝejo ankaŭ videble reviviĝis. Xinmei kaj liaj kolegoj dormis en neapartigita ĉambro, kie
ne troviĝis litoj, sed nur kvin amasoj da sekaj pajloj. Ili preferis dormi sur pajloj ol sur la litoj de
gastejoj, tiuj litoj, kiuj similis al reliefa mapo aŭ la brusto de la paciento suferanta de tuberkulozo.
Kun granda laceco kaj konfuza menso Hongjian sentis dormemon, sed li ne restis libera de zorgoj.
Kvankam la dormo kolektiĝis de ĉirkaŭe, ĝi neniel kuniĝis, kvazaŭ du duonoj de fenestra kurteno
estis kuntirotaj kiam la zipo subite ne efikis, allasante strekon da ekstera mondo. Kiam li
malfacile sin endormigis, eta voĉo profunde en lia sonĝo plore kriis: “Ne premu sur mian ruĝan
vatitan vestaĵon! Ne premu sur mian ruĝan vatitan vestaĵon!” Li instinkte ruliĝis flanken kaj salte
venis al sia klara konscio. Apud lia kapo aŭdiĝis suspiro tiel mallaŭte, kiel opresita sento kaŝe
spiradis. Li estis tiel terurita, ke liaj haroj hirtiĝis. Li povis vidi nenion en mallumo kaj li volis
bruligi alumeton, sed li timis, ke li vere vidos ion en lumeto. Xinmei ronkadis, kaj aŭdiĝis bojado
malproksime. Dum momento li koncentris sian atenton kaj mokridis pri siaj diablaj pensoj. Kun
malŝarĝigitaj nervoj li voli fali en dormon, sed ia forto ne lasis lin endormiĝi kaj subtenis liajn
koron kaj korpon, por ke li ne trankviliĝu. Dum duondormo kaj duonvekiĝo li sentis, ke iu
malpeze pendiĝas en la aero kiam li maldormas, sed li fariĝas peza kiam li dormas. Baraktante
por endormiĝi, li aŭdis la apudan fraŭlinon Sun treme kaj rapideme spiradi, kvazaŭ ŝi volus
ekplori, sed ne povus. Kiam li surprizite kolektis sian atenton, lia dormemo vaporiĝis. Li klare
aŭdis suspiron, kiel faciligitan elspiron post finiĝo de laboro. Li turnis flanken por eviti la buŝon
vespirantan. Liaj gorĝo kaj lango seke kuniĝis pro teruro, tiel ke li eĉ ne povis eligi “Kiu tio
estas?” Nur timante, ke tiu buŝo alproksimiĝos al lia orelo kaj diros, kiu tio estas, li hasteme
kovris sian kapon kun tiel forte batanta koro, ke lia brusto ne povus enteni ĝin. Tra la litkovrilo li
aŭdis Xinmei grincigi la dentojn, kio dispelis lian timon kaj sentigis al li reveni al la homa mondo.
Li elŝovis la kapon kaj io preterkuris ĝin kun musa pepado. Li bruligis alumeton. La flamo
nervoze eksaltis kaj estingiĝis. Sed li jam vidis, ke estas dek dua horo indikita de la brakhorloĝo.
Fraŭlino Sun vekiĝis pro eklumo de la flamo, kaj turnis sian korpon. Li demandis al ŝi, ĉu ŝi
troviĝis en inkubsonĝo. Ŝi diris, ke en la sonĝo paro da manoj de infano ŝajne forpuŝis ŝian
korpon kaj malpermesis al ŝi endormiĝi. Li ankaŭ diris al ŝi siajn impresojn kaj kuraĝigis ŝin ne
timi.
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Antaŭ la kvina matene la portistoj de portseĝoj eklavis rizon por prepari matenmanĝon.
Kvankam Hongjian kaj fraŭlino Sun maldormis dum la lasta duono de la nokto, ili ankaŭ leviĝis
kaj eliris por enspiri freŝan aeron. Tiam ili trovis, ke malantaŭ la loĝejo plene dislokiĝas tomboj.
Ŝajnis, ke la loĝejo estis konstruita post kiam oni forigis kelkajn tombojn. Neproksime malantaŭ
la loĝejo staris kaputa pordokadro kaj ĝia domo estis jam forbruligita. Nur restis ĉi tiu enirejo kaj
du pordoklapoj ankaŭ estis forportitaj. Montrante tiujn terdunojn, Hongjian demandis: “Ĉu vi
kredas je fantomoj, fraŭlino Sun?”

Ekde kiam ŝi havis inkubsonĝon, ŝi jam fariĝis pli familiara kun li. Ŝi ridete diris: “Via
demando estas malfacile respondebla. Kelkatempe mi kredas je fantomoj kaj aliatempe mi ne.
Ekzemple, lastnokte mi sentis, ke fantomoj estas tre timigaj, sed nun, kvankam troviĝas multaj
tomboj ĉirkaŭe, mi sentas, ke absolute ne ekzistas fantomoj.”

Hongjian diris: “Vi havas unikan ideon. La ekzisto de fantomoj vere rilatas al la tempo, ĝuste
kiel floroj en printempo, kiuj ne vidiĝas en somero.”

“Vi diris,” fraŭlino Sun aldonis, “ke vi aŭdis la voĉon similan al la infana, kaj mi sonĝis pri la
manoj ankaŭ similaj al la infanaj. Tio estas tre stranga.”

“Probable la loko, kie ni dormis, iam estis la tombo de infano,” diris Hongjian. “Vidu. Tiuj
tomboj estas malgrandaj, ŝajne malkiel tiuj de plenkreskuloj.”

Ŝi naive demandis: “Kial fantomoj ne elkreskas? Kial infanoj, kiuj mortis antaŭ kelkdek jaroj,
ankoraŭ restas infanoj?”

Hongjian respondis: “Tio estas, kial la eterna disiĝo estas pli bona ol rekuniĝo post cent jaroj,
ĉar tio tenas homojn ĉiam junaj. Ne nur fantomoj ne elkreskas, sed ankaŭ tiuj amikoj, kiujn ni ne
renkontis dum longega tempo, konservas siatempajn freŝajn trajtojn en nia memoro, kvankam ni
jam maljuniĝis... Hola, Xinmei.”

Xinmei ha-ha-is, dirante: “Pri kio vi ambaŭ babilis en tiu ĉi fantoma frekventejo frumatene?”
Post kiam ili rakontis al li lastnoktan okazintaĵon, li rikanis: “Vi ambaŭ vere povas komunikiĝi eĉ
en sonĝo. Kiel bona afero! Mi kompreneble estas vulgarulo kaj fantomoj ne penas fari viziton al
mi... Portisto diris, ke ni povos atingi la lernejon ĉi-posttagmeze.”

En la portseĝo Fang Hongjian pensis, kia la lernejo aspektas, kiam ili atingos ĝin hodiaŭ.
Ĉiaokaze mi ne havas altan esperon pri ĝi. Tiu rompita pordo malantaŭ la loĝejo estas bona
simbolo. Ĝi similas al enirejo, malantaŭ kiu sin kaŝas profunde palaco kaj domego. Ĝi allogas
onin eniri kaj ili trovas nenion tie, nek aperturon enireblan nek lokon indan je vizito. “For ĉiujn
esperojn, vi enirantoj!” Kvankam kun tiuj pensoj, li ne povis subpremi siajn scivolemon kaj
esperon, kiuj ŝajnis bolanta akvo sur forno, vigle puŝanta la kovrilon de kruĉo. Malamante
malkomfortecon de portseĝa veturado, li preferis descendi el de la portseĝo kaj piediris. Ankaŭ
motivite de la sama psika kaŭzo, Xinmei ankaŭ fariĝis malpacienca, elportseĝiĝis kaj piediris. Li
diris: “Ni akiris multe da spertoj dum ĉifoja vojaĝo, Hongjian. Ĉio pruviĝis bone kaj ni jam
atingis nian cellokon. Almenaŭ poste ni povos teni respekteblan distancon disde Li Meiting kaj
Gu Erqian. Ne necesas paroli pri Li Meiting. La malbelan mienon de flatado de Gu Erqian mi
vere ne povas elporti.”

Hongjian diris: “Mi trovas, ke flatado, kiel amo, ne permesas al la tria persono rigardi kun
malvarmaj okuloj. Kiam ni faros flatadon, ni atentu, ke aliuloj ne staras apude.”

“La vojaĝo kiel la nia vere povas elprovi ies karakteron,” Xinmei diris. “La vojaĝo estas la
plej laciga kaj ĝena, tiel ke oni facile montras sian veran memon. Post longatempa suferplena
vojaĝado, tiuj, kiuj ne malŝatas unu al la alia, povas amikiĝi... Momenton, aŭskultu al mi... La
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mielmonata vojaĝado post geedziĝo estas mala al tio. Oni devas unue vojaĝi kune dum monato.
Post unumonata rigora veturado per aŭto aŭ per ŝipo, se ili ankoraŭ ne travidas unu la alian, nek
abomenas unu la alian, nek malpaciĝas pro kverelado, tia paro certe ne divorcos.”

“Kial vi ne diris tion al al geedzoj Cao Yuanlang?”
“Mi parolas tion nur al vi, sonny (esperante: etulo). Dum ĉifoja vojaĝado fraŭlino Sun ne

vekas vian malŝaton, ĉu?” diris Xinmei. Turninte sian kapon malantaŭen por ekrigardi ŝian
portseĝon, li returnis la vizaĝon kaj eksplodis per ridego.

“Ne babilaĉu. Respondu mian demandon. Dum ĉifoja vojaĝado, kion vi opinias pri mi? Ĉu mi
estas malŝatinda aŭ ne?”

“Vi ne estas malŝatinda, sed sentaŭga.”
Hongjian neniel pensus, ke Xinmei donis tiel rektan kaj simplan respondon, kaj li vole nevole

montris sian amaran rideton pro kolero. Jam sen ajna intereso li silente faris kelkajn paŝojn
antaŭen. Eksvinginte sian manon, li diris al Xinmei: “Mi veturu per portseĝo.” Malĝoje li sidis en
la portseĝo, ne komprenante, kial malkaŝe kaj honeste paroli estas rigardate kiel bonvirto.
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Ĉapitro 6

ao Songnian, la rektoro de Sanlju-Universitato, estis “olda scienca erudiciulo”. La vorto
“olda” en tiu ĉi vortgrupo estas ambigua en senco, ĉar ĝi povas ne nur kvalifiki

“sciencon”, sed ankaŭ “scienciston (erudiciulon)”. Bedaŭrinde “sciencisto” kaj “scienco” ne tiom
samas en senco. Sciencisto similas al vino, kaj ju pli olda li estas, des pli valora li fariĝas. Dume
scienco similas al virino. Kiam ŝi fariĝos olda, ŝi estos senvalora. Se la gramatiko de la ĉina
lingvo perfektiĝos, ni povos finfine fari klaran distingon inter “olda scienca erudiciulo” kaj
“erudiciulo de old scienco” aŭ inter “scienca olda erudiciulo” kaj “olda scienca erudiciulo”. Nun
estas tre frue fari tian distingon. Ni povus titoli lin per ĝenerala termino.

La grasa kaj masiva vizaĝo de rektoro Gao similis al mantoo el nefermentita milifaruno. Ĉe
“vorema tempo” (Edax Vetustas) oni eĉ ne povis mordi lin, lasante nenian dentspuron aŭ fendeton.
Se tre bela studentino, kiu malobservis la regulon de la lernejo, li nur volis ŝin peti lian pardonon
kaj konfesi sian eraron antaŭ li. Eble li ne plenumis la disciplinan regulon al ŝi laŭ la eduka spirito,
sed lasis ŝin for kun malpeza puno. Tio pruvis, ke li ankoraŭ ne tiom olda. Antaŭ du dek jaroj li
studis entomologion fremdlande. Ŝajnis, ke ĉiuj insektoj jam evoluis en studentojn kaj
profesorojn de universitato, tial li estis invitita por starigi ekzemplon por intelektuloj. Inter
rektoroj de universitatoj li estis promesplena. Rektoroj de universitatoj dividiĝis en du grupojn:
unu el studantoj pri homaj sciencoj kaj la alia el tiuj pri fizikaj kaj naturaj sciencoj. Estis nefacile
por la studantoj pri homaj sciencoj okupi la sidlokon de rektoro. Eĉ se ili akiris tiun postenon, ili
ne fieris pri ĝi, ĉar ili eble eltiriĝis el la ofico pro siaj malsukcesoj en la politika tereno. Kun
malbona atingo en oficado, ili turnis sin al akademiaj studoj kaj ripozigis siajn koron kaj korpon
per legado de klasikaĵoj aŭ ĉantaj sonoj de muziko. La iamaj studantoj pri fizikaj kaj naturaj
sciencoj tute malsamis. Ĉinio estis la plej granda disvastiganto de scienco en la mondo kaj neniu
aliaj landoj volontis, kiel Ĉinio, proponi tiel altrangulajn postenojn al sciencistoj. Kiel sciencoj en
la okcidentaj landoj moviĝis antaŭen, tiel ĉinaj sciencistoj moviĝis supren en rangoj. En
Okcidento oni apartigis la studojn pri la homaj sentimentoj disde tiuj pri leĝoj de la naturo, dum
en Ĉinio, se oni posedis sciojn pri teknologio de hidroelektro, civila inĝenierado, zoologio,
botaniko k.a., oni povis plenumi publikajn aferojn kaj regi super la popolo. Tio estis la plej granda
venko de “unuforma leĝo de la naturo”. Por iu kun la fono de studado pri fizikaj kaj naturaj
sciencoj fariĝi rektoro de universitato estis nur la komenco de lia kariero en registara oficado.
Antaŭe la Vojo al Granda Lernado kuŝis en tio, kiel regi la landon kaj pacigi la popolon, kaj nun
regi la landon kaj pacigi la popolon kuŝas en la Vojo al Granda Lernado70, la vojo, kiu estas ebena
kaj larĝa. Por la unua grupo universitato estas apogseĝo por ripozo, kaj por la dua ĝi estas lulilo
por kulturado — se nur li ne sin lulas ĝis endormiĝo.

Gao Songnian ne ŝparis penojn en laborado, kaj ankaŭ kumulis la oficon de direktoro de
edukaj aferoj. Li estis tiel sagaca, ke li vere tenis siajn okulojn malfermitaj kaj okulvitrojn
surportataj en la dormo, kaj lia menso ne estis konfuzita eĉ en la sonĝo. Li elektis bonan lokon
kiel sian lulilon. Ĝi estis la ĝardeno de loka riĉulo en la kamparo de Pingcheng-gubernio, kaj ĝi
alfrontis rojon kun monto malantaŭe. Tiu ĉi gubernia urbeto definitive ne estis strategie nepra

70 Granda Lernado: en ĉina lingo “Granda Lernado” havas la saman sencon kun “universitato”
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loko por armeoj. Eĉ bomboj, la nuraj aĵoj, kiujn japanoj ne domaĝis, ankaŭ ne malŝpariĝis ĉi tie.
Pro tio la urbeto, nemalproksima de la lernejo je malpli ol duono da lio, prosperis tagon post tago,
kaj ne mankis fotejo, restoracioj, banejo, teatrejo, policejo, elementa kaj mezgrada lernejoj.

Ĉi-printempe kiam Gao Songnian ricevis ordonon fari preparojn por establi universitaton,
kelkaj malnovaj amikoj en Ĉongĉingo donis adiaŭan bankedon honore al li. Ĉe manĝtablo oni
babilis pri multaj universitatoj kun malmulte da profesoroj en Ĉinio. Ili timis, ke estas malfacile
varbi famajn profesorojn por tiaj nove establitaj kaj nekonataj universitatoj en malproksima
regiono, kia Sanlju-Universitato.

Gao Songnian ridete diris: “Mi havas malsaman opinion, sinjoroj. Kompreneble estas bone
varbi faman profesoron. Pro lia fameco la lernejo gajnus iom da gloro, dum li ne bezonus dependi
de io ajn de la lernejo. Se li havus arogantan sintenon kaj flamiĝeman temperamenton, li ne
servus tutkore al la lernejo, nek obeus al la instrukcioj de siaj superuloj. Se li minacus eksiĝi, oni
ne facile trovus lian anstataŭanton kaj la studentoj farus ĝenaĵon pro tio. Mi opinias, ke la lernejo
devas elbaki ne nur studentojn, sed ankaŭ profesorojn. Se mi varbos senfamajn personojn, ili
deziros favoron de la lernejo kaj dependos de la lernejo por starigi sian statuson, dum la lernejo
normale funkcios eĉ sen ili. Tiaj personoj povos unuiĝi kun kaj memvole servi al la lernejo.
Lernejo ankaŭ estas organizo, kiu bezonas sciencan administradon. En la sana kaj kompleta
organizo absolute ne troviĝas privilegiaj personoj, sed nur obeemaj individuoj. Tial ne estas
malfacilo por varbi profesorojn.”

Aŭdinte tion, ĉiuj ĉeestantoj estis komplete konvinkitaj kun admiro. Li fakte ne havis tian
ideon antaŭe kaj li laŭvole diris tion ĉe la momento. Pro tia laŭdado de siaj amikoj, Gao iom post
iom kredis tion maksimo kaj ankaŭ sin admiris. De tiam li emis eligi tian ideon kaj aldoni jenajn
vortojn antaŭ ĝi: “Mi estas studanto pri biologio. Lernejo ankaŭ estas organismo. La fakultato kaj
oficistoj rilatas al la lernejo, kiel ĉeloj al organismo...” Tiel lia maksimo pli similiĝis al scienca
leĝo.

Dank’ al tiu scienca leĝo, Li Meiting, Gu Erqian kaj Fang Hongjian ekhavis honoron fariĝi
profesoroj. Tiun tagon post la tria posttagmeze ili atingis la lernejon. Informiĝinte pri tio, Gao
Songnian hasteme rapidis al la loĝejo de instruistoj por renkonti ilin. Reirinte al sia oficejo, li ne
povis ne konsideri la aferon, kiun li jam flankenmetis de unu monato. Ekde kiam Ĉangŝao
troviĝis en krizo, naŭ el dek profesoroj, kiujn li jam investis, sendis telegramojn por nuligi
interkonsenton per unu preteksto aŭ alia. Manko de profesoroj kaŭzis, ke multaj kursoj nuliĝis.
Feliĉe la milito ankaŭ influis la nombron de studentoj kaj nur cent kaj kvindek ok registriĝis.
Hodiaŭ kvar profesoroj kune alvenis samtempe, kio multe kuraĝigis lian spiriton, tiel ke li povis
prezenti pli bonan raporton al la Ministerio de Edukado. Sed kiel fari klarigon al Li Meiting kaj
Fang Hongjian? Vicministro Wang de la Ministerio de Edukado rekomendis Wang Chuhou kiel
estron de la fakultato pri la ĉina literaturo, sed li jam letere investis Li Meiting kiel la estron.
Tamen Wang Chuhou, la onklo de la vicministro Wang, estas pli bona ol Li Meiting laŭ kvalifiko.
Tiam Gao, jam konfuzita de serio da telegramoj de profesoroj por nuligi engaĝiĝon, timis, ke tiuj
el Ŝanhajo returniĝos survoje, kaj nur faris malseriozan promeson al la vicministro unue. Tiu
Wang Chuhou ne facile estas traktata, li pensis. Kaj Li Meiting, lia malnova amiko, estas pli
konvinkebla, sed lia temperamento pli malfacile traktebla! Vere malfacile! Tiu junulo kun familia
nomo Fang, aliflanke, estas pli facile traktebla. Li estas rekomendita de Zhao Xinmei. Komence
Zhao ne volis alveni kaj rekomendis lin, dirante, ke tiu akiris doktorecan diplomon, kiam li lernis
en Germanio. Kia absurdaĵo! Laŭ la resumo de Fang troviĝas nenia akademia grado kaj li nur
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estis vaganta studento de lando al lando. Kaj plie li ne estis studanto pri politika scienco. Varbi lin
kiel profesoron estas tre maljuste! Maksimume li estas donita la vicprofesoreco. Junuloj ne devas
labori sur tre alta posteno ĉe la komenco kaj promociiĝi iom post iom. Tion li povas peti Xinmei
transdiri al li. La malfacilo kuŝas ĉe Li Meiting. Ĉiaokaze Li jam alvenis post multaj penoj kaj
suferoj kaj ne eblas tuj foriri pro malpaciĝo kun mi. Ĉar Li alvenis tra malfaciloj kaj ne facile por
li returniĝi, estas pli bone doni al li kelkajn buŝajn malplenajn promesojn. Ĉu Li povis salti el
privata lernejo en publikan dank’ al mia helpo? Unu devas montri sian dankemon. Ne pensu pri
tiuj aferoj, kiuj estos plenumitaj morgaŭ. Hodiaŭ...hodiaŭ vespere min atendos la vespermanĝo
donota de la policestro.

Kiel kutime la vespermanĝo estis socitema afero. La riĉa bankedo en la malgranda urbeto nur
konsistis el tiuj kelkaj samaj pladoj. Gao Songnian jam enuiĝis de ili. Tamen jam batis la kvara
kaj li sentis ioman malsaton. Kiam li ekpensis pri la venonta vespermanĝo, lia buŝo malsekiĝis de
salivo.

Tuj kiam kunvojaĝantoj atingis la cellokon, ili disiĝis, kvazaŭ la onda akvo disŝprucis
frapante kontraŭ la bordon. Tamen Hongjian kaj aliaj tri viroj iris al la urbeto por hartondo kaj
bano. Kiam ili revenis al la lernejo, ili vidis anoncon sur ruĝeta papero algluita al la anonctabulo,
kiu diris, ke la studentoj de la fakultato pri la ĉina literaturo okazigos tekunsidon je la sepa kaj
duono hodiaŭ en la halo honore al sinjoro Li Meiting.

Kun granda ĝojo tiu diradis: “Kiel enuiga! Kiel enuiga! Mi estas tre laca kaj volas dormi pli
frue! Tiuj infanoj estas tro varmkoraj por konsideri mian situacion. Sinjoro Zhao, ili akiris la
informon tre rapide!”

“Kiel absurde!” diris Xinmei, “Kial la studentoj de la fakultato pri politika scienco ne
okazigas kunvenon honore al mi?”

“Kial vi tiel urĝas? Vi partoprenos en hodiaŭa tekunsido anstataŭ mi, ĉu bone? Mi preferas
dormi.”

Balancante sian kapon, Gu Erqian diris kun suspiro: “Tiuj studentoj en la fakultato pri la ĉina
literaturo konas etiketon. La studentoj en aliaj fakultatoj ne tiom respektas siajn instruistojn kiom
ili.”

Dirinte tiujn vortojn, li ridetmiene rigardis al Li Meiting. Tiam Dio pentus, ke Li ne aldonis
svingeblan hundvoston al la homa korpo, tiel ke la esprimivo de homoj multe malpliiĝis.

Hongjian diris: “Vi ĉiuj diras, ke vi apartenas al tiu aŭ alia fakultato, sed mi ankoraŭ ne scias,
al kiu fakultato mi apartenas kiel profesoro. Rektoro Gao ne klare indikis tion en sia telegramo al
mi.”

“Tio ne gravas. Vi povas instrui filozofion, la ĉinan lingvon...” Xinmei haste diris.
Meiting diris kun ruza rideto: “Se vi volas instrui la ĉinan lingvon, vi devas peti de mi

permeson, sinjoro Fang. Bone kaĵolu min kaj ni ambaŭ povos akordiĝi pri io ajn.”
Dum ili babilis, fraŭlino Sun alvenis. Ŝi diris, ke ŝi loĝas en la loĝejo por studentinoj kaj

kundividas la saman ĉambron kun la konsilantino de studentinoj, fraŭlino Fan. Fan ankaŭ flatis Li
Meiting per la tekunsido.

Kun frivola rideto Meiting diris: “Fraŭlino Sun, ŝanĝu vian nunan okupon. Ne laboru en la
oficejo de la fakultato pri fremdlandaj lingvoj. Estu mia instrua helpanto kaj ni iros kune al la
tekunsido hodiaŭ vespere.”

Kiam ili kvin vespermanĝis en la restoracieto najbare de la pordego de la universitato, Li
Meiting aŭskultis sen aŭdi kaj manĝis sen sensi la guston. La aliaj ŝerce diris, ke li faras preparon
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pri la parolado por la bonveniga tekunsido. Meiting penis sin pravigi: “Sensencaĵo! Ĉu mi
bezonas prepari tion!”

Proksime al la naŭa nokte kiam Fang Hongjian babilis kun Zhao Xinmei en ties ĉambro, li
oscedadis. Apenaŭ li volis iri dormi en sia propra ĉambro, kiam Li Meiting frapis je la pordo kaj
eniris. Ili ambaŭ volus priŝerci lin, sed ili trovis lian mienon nenormala kaj demandis al li: “Kial
la bonveniga tekunsido finiĝis tiel frue?”

Senvorta Meiting sidiĝis sur la seĝon, kun la naztruoj elspiregantaj kiel lokomotivo ekironta.
Ili ambaŭ haste demandis, kial li alvenis. Frapinte la tablon, li blasfemis Gao Songnian kiel
friponon. Li diris, ke, eĉ se li prezentos la kazon al la Ministerio de Edukado por prijuĝi, li ne
malgajnos, kaj ke la rektoro ankoraŭ ne revenis pro vespermanĝado kun aliaj kaj oni povis trovi
nenian signon de li. Li deklaris, ke lia neglektado pri siaj devoj devas esti kondamnita al morto.
Tiel okazis, ke la bonvenigan tekunsidon Wang Chuhou aranĝis antaŭtempe laŭ la fama maksimo
de Arto de Militado “antaŭ ol la malamikoj havas ŝancon por elspiri trankvile, lanĉu renkontan
atakon al ili”. La kvar lektoroj kaj instruaj asistantoj, kiuj alvenis pli frue, jam unuiĝis kun Wang,
kaj ankaŭ la studentoj sin montris obeemaj al li. Sciante, ke Gao Songnian kaj Li Meiting havis
interkonsenton antaŭe, Wang kaptis la okazon de forestado de Li Meiting kaj uzurpis ties
postenon. Esti estro de fakultato ĝuste similis al geedziĝo: “tiu, kiu edziniĝis tri tagojn pli frue,
estas la ĉefa edzino”. Tiu tekunsido ne celis bonvenigi, sed male renkonti la nove edzinigitan
kromedzinon. Kiam Li Meiting kaj reprezentantoj de studentoj eniris la kunsidejon, li trovis la
etoson nenormala. Aŭdinte la kolegojn kaj studentojn voki “estron Wang” kelkfoje, li jam naskis
dubojn kaj maltrankvilecon. Vidinte lin, Wang Chuhou ambaŭmane varme premis liajn manojn
kaj ne lasis ilin for longan tempon, kvazaŭ kaptante la manojn de amatino, dirante kun
duonplendo kaj duonenvio: “Sinjoro Li, vi vere igis nin atendi vin maltrankvile. Ni ĉiuj sopiras je
via alveno ĉiutage... Sinjoro Zhang kaj sinjoro Xue, ni babilis pri li ĉi-matene... Ni babilis pri vi
ĉi-matene. Ĉu vi havis penigan vojaĝon? Bone ripozu du tagojn antaŭ ol doni lecionojn. Ne estu
hastema. Mi jam bone aranĝis viajn lecionojn. Ni ambaŭ amikiĝis spirite por longa tempo.
Rektoro Gao sendis telegramon al Ĉengduo kaj petis al mi organizi la fakultaton pri la ĉina
literaturo. Mi pensis, ke mi estas grandaĝa kaj la vojo al la universitato estas malfacile irebla. Pli
bone estas insisti je io malnova ol konvertiĝi al io nova. Tio estas, kial mi ne volis alveni ĉi tien
komence. Rektoro Gao vere persistis en tio! Li petis al mia nevo...” — Sinjoroj Zhang, Xue kaj
Huang ĥore diris: “Sinjoro Wang estas la onklo de vicministro Wang” — “li petis al mia nevo
persvadi min kaj mi ne povis rifuzi lin. Kaj krome mia edzino ne estas en bona sano kaj ŝi volas
ŝanĝi la aeron. Kiam mi atingis ĉi tien, mi eksciis, ke vi ankaŭ alvenos, kaj mi vere ĝojas, ke ni
povas bone funkciigi la fakultaton kune...”

La parolado de Li Meiting kiel la estro jam ŝlosiĝis en la menso kaj li ne povis eligi ĝin.
Retenante sian koleron, li reciprokis kelkajn vortojn, eltrinkis glason da teo kaj frue retiriĝis per
la preteksto pri kapdoloro.

Xinmei kaj Hongjian konsolis lin kelkan tempon kaj konsilis al li reiri al la ĉambro por dormi
kaj plendi pri tio al Gao Songnian la sekvan tagon.

Ĉe disiĝo Meiting diris: “Ĉar mi kaj Gao havas profundan amikecon, li eĉ povas trompi min
tiele. Certe li havas artifikon kontraŭ vi ambaŭ. Atendu kaj vidu. Se ni alprenos unuaniman agon,
ĉu ni timas lin!”

Post kiam Meiting foriris, rigardante Xinmei, Hongjian diris: “Tio estas absurda!”
Kuntirinte siajn brovojn, Xinmei diris: “Mi pensas, ke troviĝas miskompreno inter ili. Mi tute
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ne scias, kio kaŝiĝas malantaŭ tiu afero. Eble Li Meiting nutras sian propran unuflankan deziron.
Alie tio estas tre absurda! Tamen, se tiaj homoj kia Li Meiting fariĝos la estro de fakultato, ankaŭ
tio estos ŝerco. Ve al tiuj nomkartoj kun liaj diversaj titoloj, ha, ha.”

Hongjian diris: “Tiu ĉi jaro estas mia malfeliĉa jaro ĉiaokaze. Mi jam pretigis min renkonti
malagrablaĵojn ĉie. Eble Gao Songnian ne rekonos min kiel malkompetentan profesoron
morgaŭ.”

Malpacience Xinmei diris: “Jen vi diras tiajn vortojn denove! Ŝajnas, ke vi intence ne sentas
vin ĝoja, se vi ne renkontas misfortunon. Mi diru al vi, ke tiujn vortojn de Li Meiting vi ne devas
tute kredi... Kaj cetere vi estas rekomendita de mi. Se io malbona okazos, mi staros ĉe vi.”

Kvankam Hongjian decidis esti pesimisma, tamen, aŭdinte tion, li pensis, ke li povas prokrasti
sian pesimisman senton alian tagon.

La sekvantan antaŭtagmezon Xinmei diris, ke li unue iros al la oficejo de la rektoro kaj petos
de li la klaran informon pri la afero de Fang Hongjian. Li ordonis al Fang atendi ĝis li revenos
kun respondo de Gao, antaŭ ol Fang iros vidi Gao. Hongjian atendis pli ol unu horon kaj
malpacienciĝis. Mi estas tro sentema, li pensis. Gao Songnian senpere sendis telegramon al mi.
Ĉu la ĉefo de tia organizo povus senhonte nuligi sian promeson? Xinmei jam plenumis la devon
kiel rekomendinto. Nun estas senpere por mi fari formalan viziton al Gao Songnian.

Vidinte Fang kun ridetmieno, Gao Songnian vere ne kredis, ke ekzistas tiaj homoj kia li, kiu
havas tiel bonan temperamenton aŭ tiel kaŝeman karakteron, kaj tuj demandis: “Ĉu vi jam
renkontis sinjoron Zhao?”

“Ankoraŭ ne. Mi devas fari viziton al vi, rektoro. Tio estas deca konduto por mi.” Fang
Hongjian fidis sin mem pri sia dececo en parolado.

Malbonege! Malbonege! Gao Songnian pensis en si. Xinmei certe ne povas elturniĝi el la
implikiĝo kun Li Meiting kaj mi ne povas eviti argumentadon kun tiu ulo Fang.

“Sinjoro Fang, mi volas interparoli kun vi... Mi jam diris multajn vortojn pri mia intenco al
sinjoro Zhao...”

Hongjian trovis ion misan el la paroltono de Gao, sed li ankoraŭ ne retiris sian rideton kaj nur
restis en embaraso. Rigardante lian vizaĝon, Gao dezirus piki ĝin per siaj fingroj.

“Ĉu vi ricevis mian leteron, sinjoro Fang?”
Kiam ordinaraj homoj mensogas, iliaj buŝo kaj okuloj ne povas harmonie kunlaboras.

Kvankam ili elokvente parolaĉas per la buŝo, ili tamen ne kuraĝas rekte rigardi la parolaton per
siaj okuloj. Sed Gao Songnian estis tre rafinita en spertoj pri kondutado al diversaj homoj, kaj
krome, kiam li studis biologion, li ellernis la saĝon hereditan dum generacioj de okcidentanoj: se
via rigardo renkontiĝas kun tiu de leono aŭ tigro kaj vi gapas indigne unu al la alia, la besto estas
jam hipnotita de vi kaj ne kuraĝas sin ĵeti al vi. Kompreneble antaŭ ol ĝi manĝos vin, ĝi ne
bezonas okulumi al vi. Tamen Fang Hongjian ne estis sovaĝa besto, sed maksimume povis esti
rigardata kiel dombesto.

Sub la tri-cent-ŭata rigardo de Gao Songnian, li malkomfortiĝis, sentante, ke estas lia kulpo
ne ricevi la leteron kaj li estas tre senpripensema alveni ĉi tien. Vere kredante, ke Gao Songnian
sendis leteron por retiri sian antaŭan nomumon, li sentis samtempe anticipan kontenton kaj klamis
pro agitiĝo: “Ne! Mi vere ne ricevis la leteron! Ĉu ĝi estas grava aŭ ne? Kiam vi poŝtis ĝin,
sinjoro Gao?” Ŝajnis, ke li mem mensogas kaj ricevinte la leteron, negis la fakton.

“Ha! Kiel vi ne povus ricevis ĝin?” Gao Songnian elsaltis. Lia ŝajniga esprimo de surpriziĝo
impresis vivece kaj multe pli nature ol la vera agitiĝo de Fang Hongjian. Tio, ke li ne fariĝis
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aktoro, prezentus malfeliĉon al la scenejo, sed grandan feliĉon al aktoroj.
“Tiu letero estas tre grava. Aj! Ve al la damninda poŝto dum la periodo de rezistmilito kontraŭ

Japanio! Sed vi jam alvenis, sinjoro. Tio estas bona. Ni povas interparoli vidalvide pri la afero en
la letero.”

Iom trankviliĝinte, Hongjian flateme diris: “Ofte okazas perturboj en poŝta komunikado inter
landinterno kaj Ŝanhajo. La Ĉangŝaa militado havas influon kaj granda aro da leteroj eble
perdiĝis, mi timas. Se via letero poŝtiĝus pli frue al mi...”

Gao Songnian faris la geston de ĉion-ignorado per la mano kaj grandanime pardonis la leteron,
kiun li ne skribis nek Fang ricevis.

“Ne menciu la leteron. Mi multe timis, ke vi ne degnas akcepti malpli superan postenon post
legado de tiu letero. Ĉar nun vi jam alvenis, ne pensu pri forkuro. Hoho! La afero estas tiela.
Aŭskultu min. Ni ne konatiĝis unu kun la alia antaŭe. Sed kiam mi aŭdis de Xinmei pri viaj
klereco, personeco kaj aliaj, mi tre ĝojis kaj tuj sendis al vi telegramon por peti de vi la helpon.
La telegramo diris...” Gao Songnian faris paŭzeton por sondi, ĉu Hongjian estas lerta en
intertraktado, ĉar la lerta intertraktanto ne povis intermeti la promesitajn kondiĉojn por si mem
dum tiu ĉi momento.

Tamen kvazaŭ englutante logaĵon, Fang Hongjian falis en kaptilon. Li tuj prenis la paroltemon:
“Sinjoro Gao, vi telegrame varbis min kiel profesoron, sed vi ne klare diris, al kiu fakultato mia
profesoreco apartenas. Tial mi volas demandi pri tio.”

“Antaŭe mi volis peti vin instrui, kiel profesoro, en la fakultato pri la politika scienco, ĉar
Xinmei rekomendis vin kaj diris, ke vi akiris doktorecon studinte en Germanio. Sed mi ne trovis
akademian gradon en la resumo sendita de vi...” La vizaĝo de Hongjian ruĝiĝis kiel tiu de
malsanulo kun alta febro je cent du farenhejtaj gradoj. “Kaj vi ne studis la politikan sciencon.
Xinmei fuŝis ĉion pri vi. Ĉu vi ne havas profundan amikecon kun Xinmei, sinjoro?” La febro sur
lia vizaĝo pliiĝis je unu farenhejta grado. Kaj li ne sciis, kiel respondi. Vidinte tion, Gao pli
kuraĝiĝis: “Kompreneble mi ne donas atenton al akademia grado kaj mi nur juĝas homon laŭ ties
veraj kapablo kaj klereco. Sed la reguloj de la Ministro de Edukado estas tre rigidaj. Laŭ via
lerneja kvalifiko, sinjoro, vi povas instrui nur kiel plentempa lektoro. Se mi prezentos la raporton
pri via profesora salajro, ĝi certe estos rifuzita. La rekomendo de Xinmei, mi pensas, estas fidinda
kaj pro tio mi faris escepton por nomumi vin vicprofesoro. Via monata salajro estas du cent okdek
dolaroj kaj en posta lernojaro ĝi pliiĝos. Mi sendis depeŝon al vi por klarigi ĉi tiun aferon. Mi
pensis, ke vi jam ricevis la depeŝon.”

Hongjian vole nevole deklaris duafoje, ke li ne ricevis la leteron. Samtempe li konsideris, ke
lia degrado al vicprofesoro jam estas favoro el la ĉielo.

“Vian nomumatestilon mi ĵus konfidis al Xinmei por transdoni al vi, sinjoro. Kian kurson vi
instruos estas problemo, ĉar ni ankoraŭ ne establis la fakultaton pri filozofio portempe kaj la
profesoroj de la fakultato pri la ĉina lingvo jam sufiĉas. Nur unu klaso de la kurso pri logiko
postulata por ĉiuj unuajaraj studentoj en kolegio de literaturo kaj leĝoj bezonas tri klashorojn
ĉiusemajne. Tio ŝajne iom malmultas kaj mi penos elpensi ion alian poste.”

Kiam Hongjian eliris el la oficejo de la rektoro, li deprimiĝis, kvazaŭ lia animo estus premita
de vaporrulilo. Li sentis, ke li estas la forĵetita estaĵo, kiun Gao Songnian restigis kun granda
kompatemo. Plena je honto kaj indigno li ne povis trovi iun por elverŝi sian koleron. Kiam li
revenis al sia ĉambro, Xinmei alrapidis. Tiu diris, ke li jam solvis por Gao Songnian la problemon
kun Li Meiting, kaj volis diskuti pri la afero de Hongjian.
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Sciiĝinte, ke Hongjian jam interparolis kun Gao Songnian, li tuj demandis: “Vi ne malpaciĝis
kun li, ĉu? Estas mia kulpo. Mi havis la impreson, ke vi jam akiris doktorecon. Tiam mi
rekomendis vin al ĉi tiu universitato kun nura espero, ke la afero rapide sukcesos — por ke vi sola
havu fraŭlinon Su.” — “Ne menciu tion plu. Mi per mia salajro... Bone, bone. Mi ne, mi ne.”
Xinmei ridete petis pardonon, riverencante kun interplektigitaj manoj. Li ankaŭ laŭdis Hongjian
pro lia toleremo kaj diris al li, kiel, kiam li estis interparolanta kun la rektoro en ties oficejo, Li
Meiting entrudis sin kaj blasfeme kaj ridinde muĝis. Hongjian demandis, kiel statas la afero de
Meiting.

Kun malvarma rideto Xinmei diris: “Gao Songnian petis al mi persvadi lin, sed post
longatempa babilaĉado pri sia afero, Li Meiting deklaris, ke krom se la lernejo aĉetos je lia prezo
la okcidentajn medikamentojn kunportitajn de li — Aj, mi devos doni respondon al Gao. Pro tio,
ke mi havas vian aferon sur la koro, mi haste revenis vidi vin.”

Hongjian jam kalmiĝis tiam, sed, kiam li sciiĝis, ke Gao Songnian vere aĉetos tiujn
kontrabandaĵojn por la lernejo je la prezo postulata de Li Meiting, li ree ĉagreniĝis, pensante, ke
Li Meiting akiros kompenson kaj nur li suferis perdojn.

Gao Songnian dissendis invitilojn por regali la nove alvenintajn profesorojn per bankedo tiun
vesperon. Hongjian levis malagrablaĵon kaj rifuzis akcepti la inviton. Sed li ne povis rezisti
kontraŭ la persista persvadado de Xinmei, kaj krome Gao Songnian persone faris viziton al li frue
tiun vesperon, li sentis, ke lia vizaĝo estas savita, kaj fine li iris al la bankedo.

Kvankam Xinmei ne havis tiajn facile porteblajn slipojn kun kondensita kremo de la ĉina
literaturo, kiajn Li Meiting kunportis, li tamen kunportis dekkelkajn referencajn librojn. Ĉar
Hongjian antaŭe ne sciis, ke li instruos la kurson pri logiko, neniu el la libroj pri historio de
okcidenta socio, primitiva kulturo, serio de historiografio, kiujn li kunportis, estis utila al li. Kiam
li zorgeme pripensis la kurson, kiun li instruos, li tiel nervoziĝis, ke li ne havis tempon koleriĝi,
kaj li nur esperis, ke Gao Songnian permesos al li instrui la kurson pri historio de komparaj
kulturoj aŭ pri historio de la ĉina literaturo anstataŭe. Tamen la antaŭan kurson oni ne bezonas
nuntempe, kaj la lastan kurson iu jam pretas instrui. Almozpetanto nur manĝas, kion li petas, kaj
ne rajtas elekti pladojn.

Xinmei konsolis al li: “La nivelo de la nunaj studentoj estas malpli alta ol tiu de antaŭaj
studentoj...” Ŝajnis, ke la nivelo de la studentoj kaj la morala normo estis nur du regresantaj aĵoj
en tiu ĉi progresanta granda epoko. “Ne maltrankviliĝu. Vi certe povos savi vin el la dilemo.”

Hongjian iris serĉi librojn en la biblioteko, kiu entenis apenaŭ mil librojn entute. La plejparto
de la libroj estis malnovaj, difektitaj kaj eluzitaj lernolibroj en la ĉina lingvo, kiuj estis heredaĵoj
el tiuj lernejoj fermitaj pro militado. Post mil jaroj tiuj libroj fariĝos tiel valoraj kiel la
manuskriptoj en Dunhuang-Grotoj71, sed nun ili estas antikvaj kaj neraraj, kiujn miopaj
librokolektistoj ankoraŭ ne havas sufiĉan antaŭvidon aĉeti. Ĉiuj bibliotekoj similas al cerboj de
tiuj librovermoj tuj antaŭ ekzamenoj, kaj al tomboj de scioj. Tamen tiu ĉi biblioteko ŝajnis
malnovmoda filantropia institucio, kiu domaĝis skribaĵojn kiel trezorojn. Se la Ĉielo scius pri tio,
certe tiuj studantaj en ĝi ne trafus trondrofrapon en la nuna vivo kaj fariĝus inteligentaj doktoroj
en la estonta vivo.

Dum longa tempo Hongjian priserĉis la librojn kaj eĉ trovis la libron Kompendio pri Logiko
tradukitan de ĉino. Li prunteprenis kaj kunportis ĝin en sian ĉambron kun granda ĝojo, kiun

71 Dunhuang-Grotoj: unu el la Mondaj Kulturaj Heredaĵoj, situanta en Gansu-provinco de Ĉinio, fama pro siaj
freskoj kaj skulptaĵoj faritaj ekde la dua jaro (366 p. K.) de Jianyuan-regperiodo de Qin-dinastio.
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siatempe Tang Sanzang72 ekhavis, kiam li revenis al Chang’an, akirinte volumojn de sutroj en
Hindio. Li legis kelkajn paĝojn de la libro. Li pensis, ke oni ne povas aĉeti la lernolibrojn ĉi tie,
kaj kalkulis, ĉu li devas publikigi ĝin aŭ disdoni ĝiajn kopiojn al la studentoj. Alia penso venis al
li en la kapon, ke li ne faros tion. Antaŭe, ĉar profesoroj havis aliajn referencajn librojn kiel
sekretajn trezorojn, ili volonte instruis per lernolibro. Sed nun ke mi ne havas referencajn librojn,
mi devas inokulas sciojn al studentoj kaj disvastigas kulturon nur per la lernolibro, li pensis. Mi
neniel kunhavos ĝin kun aliaj. Estas pli bone teni la studentojn en mistera enigmo kaj lasi ilin fari
notojn en klasĉambro. Mi nur estas vicprofesoro kaj ne bezonas malŝpari penojn. En la unua
leciono mi esprimos simpation al la studentoj kaj komentos, ke libroj estas malfacile haveblaj en
neokupita regiono, kaj ke en tia situacio profesoro ne estas balasto, ĉar liaj prelegoj formis la
urĝan rimedon antaŭ ol presado estis inventita. Kaj malkiel en Mezepoko, nun ĉiuj havas librojn
por legi kaj oni ne devas malŝpari tempon unu la alian en klasĉambro... Konsiderante, ke tiu
parolado certe estos orelplaĉaj, Hongjian tiel ĝojis, ke li ne povis sidi trankvile, kaj imagis pri la
reago de la studentoj.

Hongjian kaj la aliaj atingis la lernejon merkrede kaj Gao Songnian permesis al ili doni
lecionojn la sekvantan lundon. Dum ĉi tiuj tagoj Xinmei, favorato de la rektoro, ricevis plej multe
da vizitoj de siaj kolegoj, dum Hongjian estis malofte vizitata. Pro komenca establiĝo la
universitato ne estis granda en skalo. Krom studentinoj kaj malmulte da fakultato kaj oficistoj kun
familianoj ĉiuj loĝis en granda korto. Tia aranĝo ankoraŭ pli reliefigis la kontraston inter vivoj
varma kaj malvarma.

Posttagmeze dimanĉe, kiam Hongjian preparis siajn instruajn materialojn, fraŭlino Sun
alvenis, kun pli sanruĝa vizaĝo ol tiu dum vojaĝo. Li volis venigi Xinmei, sed ŝi diris, ke ŝi venis
de la ĉambro de Xinmei. Tie la profesoroj estis kunvenantaj en ties ĉambro plena je tabaka fumo.
Vidinte tiom da personoj kunveni tie, ŝi ne sidiĝis.

“Kiam politikistoj kolektiĝas kune, kompreneble regas malpura aero,” ridete diris Hongjian.
Ŝi montris ekrideton kaj diris: “Hodiaŭ mi venas danki vin kaj sinjoron Zhao. Hieraŭ

posttagmeze la kontista sekcio kompensis al mi la vojaĝkoston.”
“Estas sinjoro Zhao, kiu klopodis por vi. Tio ne koncernas min.”
“Ne, mi scias,” ŝi diris milde kaj obstine, “Estas vi, kiu atentigis sinjoron Zhao pri tio. Sur la

ŝipo...” Ŝi konsciis, ke ŝi jam diris duonfrazon superflue, kaj ŝia vizaĝo ruĝiĝis. Ŝi abrupte
fortranĉis la lastan parton de la frazo.

Li subite ekmemoris, kion li diris al ŝi sur la ŝipo. Tion ŝi vere akceptis per oreloj. Vidinte ŝin
kun tia mieno, ankaŭ li sentis embarason. Vizaĝruĝiĝo, kiel oscedado aŭ balbutado, estis infekta.
La situacio estis glueca kaj stagna, kvazaŭ vojirado kun kaŭĉukaj ŝuoj sur kota grundo. Oni ne
volis meti siajn piedojn sur ĝin, sed kiam ili faris tion, ili ne sukcesis eltiri siajn piedojn. Li tuj
kaŝis sian embarason per ŝerco: “Bone, bone. Vi ekhavas la vojaĝkoston por reiri hejmen. Estas
pli bone reiri hejmen pli frue. Ne interese restas tie ĉi.”

Ŝi infanece kuntiris siajn brovojn kaj paŭtis: “Mi vere volas hejmeniri. Ĉiutage mi hejmveas.
Ankaŭ mi skribis leteron al mia patro, dirante, ke mi sopiras al la hejmo. La venonta somera
feritempo estas tre malproksima. Mi maltrankviliĝas je ekpenso pri tio.”

“Tio ĉiam okazas, kiam oni foriras de la hejmo la unuan fojon. Post kelka tempo oni povos
konkeri la hejmveon. Ĉu vi jam interparolis kun la estro de via fakultato?”

72 Tang Sanzang (596-664) estis Budhista monaĥo de Ĉinio, kiu vojaĝis al Hindio, kie li vizitis sanktejojn kaj de
kie li reportis al Ĉinio pli ol ses cent kajerojn de snaktaj sutroj de Budhismo.
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“Mi vere terure timiĝas! Sinjoro Liu volas, ke mi instruos la anglan lingvon al unu klaso, sed
mi vere ne kapablas instrui! Li diris, ke la kvar klasoj devas havi po unu instruisto, sed en la
fakultato troviĝas nur tri instruistoj inkluzive de li. Do mi devas preni instruadon por unu klaso.
Mi vere ne scias, kiel instrui. La studentoj ĉiuj estas pli altaj ol mi kaj ili aspektas minacemaj.”

“Post kelktempa instruado vi ellernos kiel instrui. Ankaŭ mi neniam instruis. Mi pensas, ke la
studentoj ne havas altan nivelon. Faru zorgeman preparojn kaj vi trovos, ke vi estas pli ol taŭga en
instruado.”

“La studentoj de mia klaso havis la plej malbonajn notojn en enira ekzameno pri la angla
lingvo. Tamen, sinjoro Fang, kiel mizera estas la nivelo de mia angla lingvo. Mi volas, ke mi
elspezos unu aŭ du jarojn por diligente lerni. Oni ne lasas alilandaninon preni instruan taskon, sed
volas min perdi la vizaĝon!”

“Kiu estas la alilandanino ĉi tie?”
“Ĉu vi ne scias pri tio, sinjoro Fang? La edzino de sinjoro Han, la estro de la fakultato pri

historio. Ankaŭ mi ne vidis ŝin. Fraŭlino Fan diris, ke ŝi estas tre malgrasa kiel skeleto kaj tre
malbela. Kelkaj diras, ke ŝi estas blankrusa elmigrinto, aliaj diras, ke ŝi estas judo rifuĝinta post
aneksado de Aŭstrio al Germanio, kaj ŝia edzo diras, ke ŝi devenis de Usono. Sinjoro Han volis,
ke ŝi fariĝu profesoro en la fakultato pri fremdlandaj lingvoj, sed sinjoro Liu ne konsentis, dirante,
ke ŝi ne havas kvalifikon, ĉar ŝi ne povas paroli angle, kaj ke ne necesas instrui germanan aŭ ruan
lingvon nuntempe. Sinjoro Han koleriĝis kaj insultis, ke sinjoro Liu ne estas kvalifikita nek povas
paroli angle, kaj ke li redaktis kelkajn lernolibrojn por mezlernejanoj, lernis iele-trapele en
fremdlanda somera kurso kaj akiris ian atestilon. Kia malindulo — li diris multe da orelpikaj
vortoj. Fine sinjoro Gao sukcesis kvietigi ilin, sed nun sinjoro Han minacas eksiĝi.”

“Nemirinde, ke li ne venis al la bankedo donita de la rektoro hieraŭ. Ho! Kiel grandan
kapablon vi havas! De kie vi aŭdis tiel multajn informojn?”

Kun rideto fraŭlino Sun respondis: “Fraŭlino Fan diris al mi. La lernejo similas al granda
familio. Krom se vi loĝus ekster la lernejo, vi ne povus teni ajnan sekreton. Kaj cetere oni multe
babilas pri tio kaj alio. Hieraŭ la fratino de sinjoro Liu alvenis de Guilin. Laŭdire ŝi diplomitiĝis
el la fakultato pri historio. Ĉiuj diris, ke sinjoro Liu kaj sinjoro Han povos paciĝi, ĉar ili povos
interŝanĝi instruan asistanton de la fakultato pri historio kaj profesoron de la fakultato pri
fremdlandaj lingvoj.”

“Sed fratino ne estas tiel kara kiel edzino, nek instrua asistanto tiel supera kiel profesoro,”
kontestis Hongjian. “Se mi estus via sinjoro Liu, mi ne akceptus tiun neegalan interŝanĝon.”

Kiam ili babilis, Xinmei eniris kaj diris: “Nu, mi jam forsendis miajn gastojn... Fraŭlino Sun,
mi ne sciis, ke vi iris ĉe min ĝuste tiam.” Kvankam li diris tion sen ajna intenco, fraŭlino Sun
tamen ruĝiĝis.

Hongjian tuj transdiris al li tion pri sinjorino Han. Li aldonis: “Kial okazas tiom da politikaj
bataloj en kaŝita maniero en la lernejo? Tio estas eĉ malpli simpla kaj komforta ol oficado en
registaro.”

Xinmei predike diris: “Kiel ajn vivas popolanoj, tie estas politiko.”
Post iom da sidado fraŭlino Sun foriris.
Kaj Xinmei aldonis: “Mi skribu leteron al ŝia patro kaj deklaru al li, ke mi trandonos mian

respondecon kiel ŝian protektanton al vi, ĉu bone?”
Hongjian respondis: “Ŝajnas al mi, ke tiu temo estas ‘prilaborita ĝis morto’, kiel instruistoj de

eseo-skribado diras. Ne plu babilu pri tio. Ŝercu per alia temo, ĉu ne?”
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Xinmei priridis lian sensencaĵon.
Post unu semajno da instruado Hongjian iom post iom konatiĝis kun kelkaj kolegoj, kiuj loĝis

kun li laŭ la sama koridoro. Lu Zixiao de la fakultato pri historio faris al li sinceran kaj najbaran
viziton, kaj Hongjian donis reciprokan viziton al li iun posttagmezon. Lu estis tre zorgema pri sia
aspekto kaj ĉiam tenis sian harojn glataj kaj briletaj. Timante, ke lia kapo estas ŝirmita de ĉapo kaj
ne povas vidi la ĉielon, li ne surportis ĉapon eĉ en profunda vintro. Lia nazo estis mallonga kaj
larĝa, kvazaŭ ĝi, frapite per pugnobato kontraŭ la naztruojn, ĉesus la tendencon kreski rekte
malsupren, ade retiriĝus kaj etendiĝus horizontale ambaŭflanken. Pro tio, ke li ne estis edzigita,
lia sinteno al la aĝo neeviteble postiĝis malantaŭ la tempoj. Komence li volontis eldiris sian
plenan aĝon laŭ la kalkulado de okcidentaj landoj, kaj jaron post jaro li ŝtele aĉetis la tradukitan
libron Life Begins at Forty (Vivo Komenciĝas ĉe la Aĝo de Kvardek Jaroj), kaj simple ne malkaŝis
al aliaj sian aĝon aŭ la simbolan beston de sia naskiĝ-jaro73, sed nur diris: “Mi estas ankoraŭ juna!
Kaj mi estas ankoraŭ knabo!” Kaj samtempe li montris viglecon kaj petolemon, kiujn knabo
devas havi. Kiam li interparolis kun aliaj, li ŝatis subvoĉe murmuri, kvazaŭ ĉiuj vortoj de li diritaj
estus militaj sekretoj. Kompreneble ankaŭ li sciis pri kelkaj militaj sekretoj. Li havis parencon
oficantan en Plenuma Konsilio kaj amikon en Ministrio pri Fremdlandaj Aferoj, ĉu ne? Lia
parenco iam skribis leteron al li kun granda koverto. Sur la granda koverto kun “Plenuma
Konsilio” ĉe la supra maldekstra angulo skribiĝis “Sinjoro Lu Zixiao” en grandtipaj literoj,
kvazaŭ la Konsilio donus al li la gravan pozicion en la centro. Kaj la koverto de la letero, kiun li
skribis al sia amiko en Ministrio pri Fremdlandaj Aferoj, ne estis granda, sed la adreso sur la
koverto “Eŭro-Usona Sekcio de Ministerio pri Fremdlandaj Aferoj” skribiĝis en tiel grandaj, dikaj
kaj netaj ideogramoj, ke eĉ blindulo povus distingi ilin je unua ekvido en malluma nokto. Tiuj ĉi
du leteroj ricevita kaj poŝtita alterne ornamis lian tablon. Matene antaŭ du tagoj kiam la damninda
servisto ordigis la oficejon, li malzorgeme renversis la inkbotelon kaj nigrigis per inko “Plenuman
Konsilio”. Kaj Lu Zixiao ne povis ĝin savi ĝustatempe kaj li insultis lin saltante. Lia parenco, kiu
zorgis pri la aferoj de la ŝtato kaj forgesis la hejmon, ne skribis la duan leteron al li, dum lia
amiko, kiu sin okupis per fremdlandaj aferoj kaj ne havis tempon konsideri enlandajn aferojn, ne
sendis al li eĉ simplan respondon. De tiam Lu nur skribis al “Plenuma Konsilio” kaj la du leteroj
sur la tablo estis poŝtitaj leteroj. Tiu tago estis la tago, kiam li skribis leteron al Ministerio pri
Famdlandaj Aferoj. Zixiao atendis ĝis Hongjian vidis la leteron sur la tablo, kaj li rapideme metis
ĝin en tirkeston, dirante: “Estas nenio rilatata. Amiko volas varbi min al Ministerio pri
Fremdlandaj Aferoj. Mi skribas respondleteron al li.”

Preninte tion vera, Hongjian vole nevole afektis la esprimon bedaŭri pri lia disiĝo kaj diris:
“Oho! Vi promociiĝos supren, sinojro Lu! Ĉu la rektoro volontos lasi vin for?”

Skuadante la kapon, Zixiao diris: “Nenio pri tio! Fariĝi oficialulo ne min interesas. Mi skribas
respondon por kategoria rifuzo. Rektoro Gao estas tre bonkora homo. Li sendis kelkajn
telegramojn por urĝi min alveni. Nun ke vi ĉiuj alvenis kaj la lernejo komencas funkcii normale,
ĉu mi povus meti trabojn sur lian vojon malgraŭe?”

Ekpensante pri interparolo inter si kaj Gao Songnian, Hongjian suspiris: “La rektoro
kompreneble traktas vin pli favore. Sed tiaj homoj kia mi...”

Zixiao diris tiel mallaŭte, ke nur elspiroj produktiĝis, sed ne kune kun sonoj, kvazaŭ liaj
pensoj spiradus: “Jes. La rektoro ja havas tian malbonan kutimon. Li ne tute plenumas sian

73 Ĉina zodiako, en kiu ĉiu el dek du bestoj reprezentas unu jaron, konsistas el rato, bovo, kuniklo, drako,
serpento, ĉevalo, kapro, simio, koko, hundo kaj porko.
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promeson. Mi scias, ke via afero estas traktita maljuste.” Li diris tion tre konfidece, kvazaŭ la
kvar muroj plenus je subaŭskultantaj oreloj.

Hongjian ne imagis, ke lian propran aferon oni jam sciis. Kun ruĝetiĝinta vizaĝo li diris: “Pri
tio nenio okazis al mi. Tamen sinjoro Gao... Malgraŭ tio mi lernis lecionon el tio.”

“Kion vi diris! Vicprofesoro ja estas iom malalta posteno por vi, sed via salajro estas la plej
alta inter vicprofesoroj.”

“Kio? Ĉu oni dividas vicprofesorojn laŭ diversaj gradoj?” Hongjian vere havis la saman
senton kiel doktoro Johnson de Britio, kiu ne degnis diferencigi la rangojn inter cimo kaj pulo.

“Estas kelkaj gradoj. Ekzemple Gu Erqian de nia fakultato, kiu alvenis kune kun vi, estas pli
malalta ol vi je du gradoj. Kaj la estro Han de nia fakultato estas pli alta ol sinjoro Zhao je unu
grado, kaj sinjoro Zhao pli alta je unu grado ol Liu Dongfang de la fakultato pri fremdlandaj
lingvoj. Tre multas la gradoj. Vi nun havas vian unuan okupon de kiam vi revenis el fremda lando,
tial vi ne klare konas tiujn gradojn.”

Ĉe tio Hongjian venis al kompreno en plena lumo. Aŭdinte, ke li havas pli altan gradon ol Gu
Erqian, li sentis sin pli bona. Kaj li senpripense demandis: “Kial via estro havas tre altan
salajron?”

“Ĉar li estas Ph.D. (doktoro). Mi ne iris al Usono, tial mi ne aŭdis pri la nomo de la
universitato, el kiu li diplomitiĝis. Onidire ĝi estas tre fama. Ĝi situas en Novjorko, ŝajne nomita
Karleton-Universitato.”

Hongjian surprizite eksaltis, kvazaŭ lia privata sekreto estus malkaŝita, kaj li malgraŭvole
kriis: “Kiu universitato?”

“Karleton-Universitato. Ĉu vi scias pri Karleton-Universitato?”
“Jes, mi scias. Hm, ankaŭ mi...” Hongjian deziregus morde teni sian langon senmova, sed du

vortoj jam elglitis el la buŝo.
Aŭdinte, ke io estas kaŝita en liaj vortoj, kiel bambuŝoso elŝovinta sian pinton el la grundo,

Zixiao volis esplori la aferon ĝis la fundo, sed Hongjian ne volis diri plu. Li fariĝis pli skeptika
kaj deziregus vringi la konfeson per la efikaj punrimedoj de sekreta servo.

Kun kolero kaj amuziĝo Hongjian revenis al sia ĉambro. Ekde kiam fraŭlino Tang
pridemandis lin pri aĉeto de la doktoreca diplomo, li ne plu volis ekpensi pri tiu negoco inter si
kaj la irlandano. Kaj li firme tenis en sia memoro tion, ke li forgesos tiun aferon por ĉiam. Ĉiufoje
kiam lia penso direktis sin al la afero, li tuj turnis sian penson al alia direkto, tamen kun ondo da
hontema varmo tra la korpo. Tio, kion Lu Zixiao ĵus diris, similis al dozo da medikamento, kiu
jam forigis duonon da neldirebla hontemo en la koro. Han Xueyu mensogis, sed tio ne signifis, ke
ili konspiris kune pri la trompo. Ŝajnis, ke la trompo de Lu malpliigis lian propran krimon pri
trompo. Kompreneble aldoniĝis al li sento de maltrankvileco, sed tiu maltrankvileco estis aperta
kaj povis esti elmetita sub la suno, malkiel tiu sento de diplom-aĉetado similanta al kadavro en
murda kazo, kies spurojn li devis kaŝi eĉ de si mem. Li devis, kiel Han Xueyu, kolekti kuraĝon
persisti en trompado ĝis la fino. Li vere estis malpli taŭga en tio. Li mensogis kaj samtempe sentis
konsciencriproĉon. Kia idioto! Se li simple aŭdace spitus ĉion, li almenaŭ povus eviti tiranadon
de Gao Songnian al li. Li eĉ havigis al si ambaŭ malajn suferojn: la ofenditecon de honestulo kaj
humiligon pro malkaŝiĝo de trompo. Li subite ekpensis, ke li eĉ ne scipovas mensogi lastatempe.
Tial tio komprenigis lin, ke mensogado ofte estas tiel esprimado de ĝojo kaj bonhumoro kiel
formo de kreado, similanta al “ŝajnigo” en la ludo de infanoj. Se iu sentas sin bonhumora kaj
estas plena de energio, li povas ignori la obstinajn faktojn kaj kapablas ŝerci kun la realo. Sed
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kiam lin trafis mizero kaj malriĉeco, li havas tiel malfortan volon, ke li ne povas mensogi en bona
maniero.

Tiun tagon Han Xueyu faris viziton speciale al li. Kiam li deklaris sian nomon, Fang Hongjian
iom embarasiĝis kaj samtempe sentis ĝojan malesperon. Li imagis, ke Han estas tiom aroganta
kaj ruzema, sed ekster lia atendo li estis silentema kaj sindetenema. Li pensis, ke Lu Zixiao eble
misis en memoro kaj fraŭlino Sun tro kredis onidiron. Malrapidmenseco kaj simpleco estis lia
kapablo por protekti lin — ne, por vivteni lin. Modernuloj havas du popularajn kredojn: la unua,
virinoj sen bela aspekto havas bonvirton, tial belaj virinoj certe ne estas tiel pensemaj kaj
bonkondutaj kiel tiuj malbelaj; la dua, viroj sen elokventeco reprezentas moralecon, tial
surdmutuloj estas la plej simplaj kaj honestaj sub la ĉielo. Eble pro tio, ke modernuloj estas sufiĉe
trompitaj de paroladoj kaj propagando, ili jam tro korektis sin, konsiderante, ke nur tiuj, kiuj ne
parolas, diras la veron, kiam ili malfermas sian buŝon. Tio devigas tiujn nove nomumitajn
oficialulojn diri jene: “La arto de regado ne kuŝas en troa parolado.” Ili deziregus solvi la
problemon nur per tri gestoj: montri la buŝon, la koron kaj la ĉielon. Kvankam Han Xueyu ne
estis mutulo, li balbutis denaske. Por ŝirmi sian balbutadon li parolis malmulte, malrapide kaj
emfaze, kvazaŭ ĉiu vorto de li eldirita esprimiĝus garantiite per lia tuta personeco. Tiuj, kiuj
malofte malfermas sian buŝon, ĉiam donas la impreson, ke ili kaŝas sian saĝon profunde en la
menso, kiel oni ĉiam supozas, ke la hermetike ŝlosita kesto plenplenas je trezoroj.

Kiam Gao Songnian vidis Han la unuan fojon en Kunmingo, li konsideris, ke tiu, kun
sincereco kaj sereneco, ŝajnas ĝentlemano, kaj krome li kalviĝis antaŭ maljuniĝo, kio indikas, ke
lia cerbo pleniĝas je scioj, tiel ke la scioj leviĝis supren kaj forpuŝis la harojn. Sur la resumo
prezentita de li, krom la grado de doktoreco, skribiĝis alia informo: “Miaj artikoloj aperis en ĉefaj
gazetoj de Usono, kiaj Gazeto pri Historio kaj Sabata Revuo de Literaturo”, kaj Gao vole nevole
naskis respekton al Han. Pluraj personoj kun rekomenda letero vizitis Gao, prezentante sian
resumon, kiu deklaris, ke li “lekciis” multfoje fremdlande. Gao mem studis en malgranda eŭropa
lando kaj li sciis, ke, kiam iu konsideras, ke li mem lekcias, la aŭskultantoj opinias lin esti
lekciata, ĉar li praktikas la fremdan lingvon pere de la lekciado. Sed kiam oni publikigas siajn
artikolojn, oni devas posedi verajn talenton kaj klerecon. Pro tio Gao elmetis demandon al Han:
“Ĉu vi povus montri al mi viajn verkojn, sinjoro?” Han trankvile diris, ke ĉiuj gazetoj estas lasitaj
en la hejmo en okupita regiono, sed tiujn du specojn de gazetoj ĉiuj universitato tra la lando devas
aboni kaj oni povos trovi ilin en proksima universitato, krom se kelkaj kajeroj de la gazetoj en la
biblioteko perdiĝis dum rifuĝado. Gao Songnian neniel imagis, ke la mensoganto eĉ montras sin
tiel kalma kaj trankvila. La libroj de ĉiuj universitatoj troviĝis en malordo, kaj li necerte povis
trovi tiujn definitajn kajerojn. Ŝajnis al li, ke sendube tiuj gazetoj aperigis la artikolojn de Han.
Vere Han ankaŭ sendis siajn skribaĵojn al tiuj gazetoj, sed Gao ne sciis, ke unu peco el liaj
skribaĵoj publikiĝis en la rubriko “Persone” de la gazeto Sabata Revuo de Literaturo, kiu legiĝas:
“Ĉina junulo, edukita en altlernejo, donos helpon al tiuj, kiuj studas la problemojn pri Ĉinio, je
malalta pago”, kaj la alia peco publikiĝis en la rubriko “Leteroj” de la gazeto Gazeto pri Historio,
kiu legiĝas: “Sinjoro Han Xueyu serĉas la malnovajn kajerojn de tiu ĉi gazeto antaŭ dudek jaroj.
Tiu, kiu volas vendi ilin, bonvole kontaktu ĉe tia-tia adreso”. Fine kiam li aŭdis, ke la edzino de
Han estas usonanino, li simple ŝanĝis sian antaŭan sintenon kaj ankoraŭ pli lin respektis. Tiuj,
kiuj povas edzinigi fremdlandaninon, devas majstri la okcidentan kulturon. Ĉu li malsukcesis
edzinigi fraŭlinon de Belgio, kiam li estis juna? Tiu ĉi homo povas ofici kiel la estro de fakultato,
li pensis. Tiam li ne ekhavi la ideon, ke li edzinigis blankrusan virinon en Ĉinio.
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Konversaciado kun Han Xueyu ŝajnis rigardado al malrapidmova filmo. Oni ne povis imagi,
ke por unu simpla frazo li devas fari tiom multajn preparojn kaj movi tiel kompleksan korpan
strukturon. La tempo estis kungluita kun liaj vortoj kaj nur treniĝis malrapide. La malhele griza
vizaĝkoloro de Han povis kunfandiĝi kun la malserena koloro de nuba vetero, igante lin
nevidebla kvazaŭ per plej bona kamuflaĵo. La nura distingaĵo ĉe li estis granda bulo en la gorĝo.
Kiam li parolis, la bulo jen leviĝis jen malleviĝis. Observante tion, Hongjian sentis jukadon ĉe sia
propra gorĝo. Kiam li englutis salivon sen paroli, la bulo iom nevidebliĝis kaj reaperis denove, tio
memorigis Hongjian pri la rano englutanta muŝon. Vidante, kiel li parolis malmulte kaj penis
multe, Hongjian deziregus eltiri tiun korksimilan gorĝpomon, tiel ke li povis facile eligi la
sekvantajn vortojn. Han invitis Hongjian al vespermanĝo ĉe sia hejmo kaj tiu esprimis dankon al
li. Post tio Han ne parolis en rigida sidpozo kaj Hongjian vole nevole serĉi vortojn por daŭrigi la
konversacion. Kaj tiu demandis: “Mi aŭdis, ke vi edzinigis s-rinon Han en Usono, ĉu ne,
sinjoro?”

Han Xueyu kapjesis. Li streĉis sian kolon kaj englutis salivon. Post kiam la salivo englutiĝis,
unu frazo elflosis el sub la gorĝpomo: “Ĉu vi iris al Usono, sinjoro?”

“Mi ne iris...” li provis esplori lin... “Sed mi iam volis iri kaj mi korespondi kun iu D-ro
Mahoney.” Li pensis, ĉu mi estas tro sensitiva.

Han Xueyu ŝajne ekhavis pale ruĝan koloron sur la vizaĝo, kvazaŭ sunlumo abrupte riveliĝus
sur la nuba ĉielo. “Tiu homo estas trompisto.” Han ne agitiĝis en la tono nek aldonis aliajn
vortojn.

“Mi scias. Kia Karleton-Universitato! Mi preskaŭ falis en lian kaptilon.” Hongjian pensis, ke
li memvole nomis tiun homon trompisto kaj li certe scias, ke li ne povas kaŝi ĉion de li.

“Vi ne estas trompita de li, ĉu ne? Karleton-Universitato estas bona lernejo. Li estas negrava
oficisto eksigita de la lernejo kaj li penas defraŭdi monon de tiuj sensciaj fremdlandanoj. Ĉu vi
vere ne trompiĝis? Hm, bonege.”

“Ĉu vere ekzistas tiu Karleton-Universitato? Mi supozas, ke tute estas tiu irlandano, kiu ludas
artifikon.” Hongjian surprizite stariĝis.

“Ĝi estas tre rigora kaj serioza lernejo, kvankam malmulte da homoj scias... Ordinaraj
studentoj nefacile estas enlasitaj.”

“Mi aŭdis de sinjoro Lu, ke vi diplomitiĝis el tiu lernejo, ĉu ne?”
“Jes.”
Hongjian pleniĝis je duboj kaj vere deziregus demandi pri ĝiaj detaloj. Tamen ĉe la unuafoja

renkontiĝo li ne aŭdacis pridemandi lin. Tio ŝajnis, ke li ne kredis lin. Kaj krome Han parolis tre
ŝpareme, kaj li ne povis eldevigi de li ion plian. Estus plibone ekrigardi lian diplomon, tiel ke oni
sciis, ĉu tiu Karleton-Universitato estas vera aŭ ne. Sur la revena vojo Han Xueyu sentis siajn
krurojn iom molaj. Li pensis, ke Lu Zixiao estas tre preciza pri informoj. Tiu Fang iam havis
kontakton kun la irlandano. Feliĉe li ne iris al Usono. Li tre volus sciiĝi, ĉu Fang vere ne aĉetis
diplomon, aŭ eble ke li mensogis.

Fang Hongjian estis tre kontenta pri la vespermanĝo de la familio Han. Kvankam Han Xueyu
ne parolis, li regalis la gaston tre zorgeme. Sinjorino Han havis turpan mienon, ruĝan hararon kaj
la vizaĝon plenan je lentugoj kiel fekaĵoj ellasitaj de muŝoj sur la patkuko, tamen ŝiaj movoj estis
kvazaŭ movititaj de elektro. Hongjian trovis tra zorgema observado, ke la malbeleco de
okcidentanoj ne samas kiel tiu de ĉinoj. La malbeleco de ĉinoj ŝajnis la rezulto de fuŝado de
Kreinto por ŝpari tempon kaj materialojn, la malbeleco kreita per malzorgemo kaj malseriozeco,
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dum tiu de okcidentanoj ŝajnis malica esprimado de Kreinto, kiu intence ŝercis pri la kvin
sensorganoj sur la vizaĝo, la malbeleco kreita laŭplane kaj efike. Sinjorino Han ĉiam parolis pri
sia amo al Ĉinio, sed ŝi plendis, ke estas malpli oportune farti kaj manĝi en Ĉinio ol en Novjorko.
Hongjian sentis, ke ŝia akĉento ne estas aŭtentika usona. Li mem ne iris al Usono, kaj se Xinmei
ĉeestus, li povus juĝi ĝin. Eble ŝi elmigris al Usono. Post kiam li atingis la lernejon, ankoraŭ
neniu montris sin tiom komplezema al li. Pro tio lia malbonhumoro akumulita dum kelkaj tagoj
iom post iom disvaporiĝis. Li pensis, ke estas egale, ĉu la diplomo de Han estas falsa aŭ ne. Kial
zorgi pri tio? Ĉiaokaze estas bone, se li tenas bonan rilaton kun li. Sed okazis, ke, kiam sinjorino
Han parolis pri Novjorko, sinjoro Han okulsignis al ŝi, kio ne eskapis de lia rigardo. Tiam li tuj
ekhavis la impreson, kvazaŭ li sukcesus subaŭskulti la klaĉojn pri li malantaŭ lia dorso. Eble li
estis tro sensitiva. Estas bone ne pensi pri tio.

Kun granda ĝojo Hongjian iris vidi Xinmei anstataŭ reiri al sia propra ĉambro: “Zhaoĉjo, mi
revenas. Mi bedaŭras, ke mi lasis vin manĝi sola.”

Pro tio, ke Han Xueyu ne invitis lin al vespermanĝo, Xinmei sola prenis porcion da malvarma
kaj malmola manĝaĵo. La manĝaĵo, kiun li englutis, acidiĝis en lia stomako, kaj tiu, kiun li ne
povis manĝi ĉe Han, ranciĝis en lia menso. Li diris: “Nia internacia honorinda gasto revenas! Ĉu
vi havis bonan manĝon? Ĉu ĉinaj aŭ okcidentstilaj pladoj? Ĉu tiu fremdlanda sinjorino servis al
vi bone?”

“La ĉinaj pladoj, kiujn ilia maljuna servistino preparis. Sinjorino Han estas terure malbela!
Tian edzinon oni povas preni en Ĉinio. Ĉu necesas iri eksterlanden priserĉi! Xinmei, mi malamas,
ke vi ne estis tie hodiaŭ...”

“Hm, dankon... Kiu alia ĉeestis hodiaŭ? Nur vi! Ha, vi vere estas gravulo! Han Xueyu invitis
nek la rektoron nek siajn kolegojn krom vi. Ĉu vi estas la parenco de tiu fremdlanda sinjorino?”
Xinmei senĉese ridadis pro sia humura spritaĵo.

Inspirite de la eldiro de Xinmei, Hongjian sentis internan fierecon kaj ŝajnigis sin necedema,
dirante: “Vicprofesoro estas sensignifa, ĉu? Nur vi fakultatestroj kaj profesoroj rajtas amikiĝi kun
aliaj, ĉu ne? Por diri serioze, Xinmei, se vi ĉeestus hodiaŭ, ni povus solvi la problemon pri la
ŝtataneco de sinjorino Han. Vi estas spertulo pri Usono. Kiam vi aŭdus ŝin paroli kaj elmetus
kelkajn demandojn al ŝi, la vero de la fakto elvenus.”

Kvankam Xinmei konsideris tiujn vortojn orelplaĉaj, li tamen ne volis tuj forlasi sian
malbonhumoron: “Vi vere estas maldankemulo. Manĝinte ĉe ŝia hejmo, vi ankoraŭ ŝovas vian
nazon en ŝian vazon kaj spionas ŝiajn privatajn sekretojn. Se nur virino povas esti edzinigita, oni
ne devas diferencigi, ĉu ŝi estas usonanino aŭ rusino. Se ŝi estas usonanino, ĉu ŝi estas duoble pli
virineca ol ordinara virino? Ĉu ŝi povas havi pli elstaran efikecon por naski infanojn ol aliaj
virinoj?”

Hongjian ridete diris: “Mi nur interesiĝas pri la doktoreca diplomo de Han Xueyu. Mi havas
konstantan senton, ke, se la ŝtataneco de lia edzino estas falsa, ankaŭ lia diplomo estas falsa.”

“Mi admonas al vi ŝpari viajn penojn. Sciu, ke oni ne devas mensogi. Vi mem ludis artifikon
kaj per tio vi naskas pli da suspekto al aliaj — Mi scias, ke tio, kion vi faris, estas nur ŝerco, sed
tiu ŝerco jam kaŭzis multajn ĝenaĵojn al vi mem. Tiaj homoj, kia ni, kiuj bone kondutas, ne emas
suspekti tiun kaj ĉi tiun.”

Hongjian iritite diris: “Tio sonas bele! Tiam, kiam vi diris al vi, ke la salajro de Han Xueyu
estas pli alta ol la via je unu grado, kial vi tiel koleriĝis, ke vi volis eksiĝi de via ofico?”

“Mi ne estas tiel malgrandanima...” diris Xinmei. “Tio tute estas via kulpo. Vi aŭdis multajn
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babilaĉojn kaj transdiris al mi. Alie mi havus purajn orelojn kaj ne levus disputon kun aliaj.”
Xinmei ellernis novan pozon: kiam li aŭskultis, li kuŝis en seĝo kun fermitaj okuloj. Nur la

fumstrioj leviĝantaj el la pipo de lia buŝangulo indikis, ke li ankoraŭ ne endormiĝis. Vidinte lin en
tia pozo, Hongjian jam sentis malplezuron, des pli, ke li ne povis elporti tiajn vortojn diritajn de
Xinmei. Li diris: “Bone, bone! Se mi diros al vi ion ajn, mi estos damnita.”

Konceptante, ke Hongjian vere brulas de kolero, Xinmei tuj malfermis siajn okulojn kaj diris:
“Mi nur ŝercis. Ne lasu koleron perturbi vian stomakon. Nu, fumu cigaredon. Poste ne eblos iri al
lia hejmo por manĝo, mi timas. Ĉu vi ne vidis la anoncon? Jes, vi ne povos fari tion. Post tri tagoj
okazos kunveno pri instruaj aferoj. Oni diskutos, kiel praktiki la sistemon de studentdirektoroj.
Oni diras, ke la studentdirektoroj kunmanĝos kun studentoj.”

Hongjian deprimite reiris al sia ĉambro. Rara momento da ĝojo estis tute ruinigita de la amiko.
Denaske homoj estas destinitaj esti solecaj, kaj ĉiu el ili devas teni sin de la alia kaj ne rilati al la
alia ĝis sia morto. Tio, kion la korpo ne povas enteni, ĉu digestita aŭ ekskrementita, estas la afero
de individuo. Kial li devas serĉi kunulon por dividi la sentimenton, kiun lia koro ne povas inkludi?
Kiam li kolektiĝas kun aliaj, li plejofte ofendas aliajn aŭ estas ofendita de aliaj. Kiel erinacoj, ili
devas teni distancon unu de la alia. Se ili volas proksimiĝi unu la alian, aŭ tiu ĉi pikas la karnon
de la alia aŭ la alia lezas la haŭton de tiu. Hongjian vere volis interparoli pri tiuj pensoj kun tiu,
kiu komprenis lin. Ol Zhao Xinmei fraŭlino Sun ŝajnas pli komprenema pri li, almenaŭ ŝi
aŭskultas al li kun intereso... Sed li ĵus pensis, ke homoj devas eviti kontakton inter si. Kial li nun
serĉas virinon? Eble viroj kolektiĝas kiel erinacoj, dum viro kaj virino kunestas kiel... Hongjian
ne sukcesis elpensi la konvenan komparon. Li malfermis sian notlibron por prepari la lecionojn
de la sekvanta tago.

Ĝis nun Hongjian instruis nur tri klashorojn. Kiam liaj kolegoj babilis pri tio, ili ĉiuj, antaŭ lia
vizaĝo, esprimis envion pri lia komforta senokupeco. Ŝajnis, ke Gao Songnian havis egoisman
motivon por doni al li specialan traktadon.

Pro malofta esplorado pri logiko kaj manko de referencaj libroj en mano Hongjian ne trovis
intereson pri ĝi, kvankam li penis fari preparojn. Tiuj studentoj, kiuj sekvis lian kurson, celis nur
studpoentojn. Laŭ la reguloj de la lernejo la studentoj en la Kolegio pri Liteaturo kaj Leĝoj devis
elekti unu el kvar nedevigaj kursoj: fiziko, kemio, biologio kaj logiko. La plejparto de la studentoj
svarme kiel abeloj elektis logikon, ĉar tiu kurso estis plej facila — “Ĝi plenplenas je sensencaĵoj.”
— Oni ne nur ne bezonis fari eksperimentojn, sed ankaŭ ne fari notojn kun manoj enŝovitaj en
manikoj, kiam estis malvarme. Ĉar la kurso estis facila, ili ĝin elektis, kaj ankaŭ ĉar ĝi estis facila,
ili malestimis ĝin, kvazaŭ viroj malestimis la virinojn facile akireblajn. Logiko plenplenis je
sensenĉaĵoj, kaj kompreneble la instruanto de logiko estis “sentaŭgulo”, kiu estis “nur
vicprofesoro” apartenanta al neniu fakultato. En iliaj okuloj la pozicio de Hongjian estis neniom
pli alta ol tiu de instruistoj pri partia ideologio kaj militaj ekzercoj. Sed tiuj instruistoj estis
senditaj de la registaraj institucioj kaj Hongjian ne havis tiel altan statuson kiel ili. “Oni diras, ke
li estas kuzo de Zhao Xinmei kaj alvenis ĉi tien kune kun tiu. Gao Songnian engaĝis lin kiel
lektoron kaj Zhao Xinmei lukte akiris por li la vicprofesorecon.” Nemirinde Hongjian ĉiam sentis,
ke liaj studentoj ne serioze prenas lian kurson. En tia atmosfero la instruanto ne povis levi sian
fervoron por doni lecionojn. La plej malaminda estis la komenca parto de la logiko, ĉar ĝi estis
seka kaj teda. Ne ĝis la ĉapitro de silogismo li povis enmeti kelkajn ridindaĵojn por movi sentojn
de aŭskultantoj. Krome du aferoj maltrankviligis lin.

La unua afero estis apelo. Hongjian ankoraŭ memoris, ke famaj profesoroj el liaj instruistoj
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neniam faris apelon nek raportis forrestadon de siaj studentoj. Tio vere estis grandanima sinteno
de grandaj erudiciuloj: “Se vi volas aŭskulti, do venu aŭskulti. Estas egale por mi.” Kun grandaj
envio kaj admiro li neeviteble faris imiton. En sia unua leciono li faris apelon, kiel Adamo en
Genezo vokis la nomojn de nove kreitaj animaloj. Poste li eĉ ne kunportis la apelkajeron. En la
dua semajno li trovis, ke forestas sep aŭ ok el pli ol kvindek studentoj. Tiuj vakaj sidlokoj, kiel
malplenaj kavoj sur la gingivo post kiam kelkaj dentoj subite defalis, donis malplezuran senton al
lia vido. La duan fojon li rimarkis, ke la studentinoj ankoraŭ firme sidas sur la antaŭaj sidlokoj en
la unua vico kaj ŝajne la studentoj sidas ekde la lasta vico, lasante la duan vicon malplena. En la
tria vico sidis sola studento. Kiam li observis la dispozicion, la studentoj petoleme mallevis la
kapon kun rideto, kaj la studentinoj sekvis lian rigardon, turnis la kapon por rigardi kaj returnis la
kapon kun rideto al li. Li sukcesis reteni sian diron: “Evidente la forto, per kiu mi repelas vin,
estas multe pli granda ol tiu, per kiu la studentinoj allogas vin.” Apelado estos imperativa poste, li
pensis. Ĉe tia rapideco nur restos en lia kurso seĝoj kaj pupitroj, kiuj havas piedojn, sed ne povas
forkuri. Sed kiel li estos humiligita, se li konvertiĝos de la malbridado de granda erudiciulo al la
triviala zorgemo de elementlerneja instruisto! Tiuj studentoj estas tiel ruzemaj, ke ili jam travidis
lian intencon.

La alia estis lekciado. Lia lekciado ŝajnis, kiel oni penis elfari veston per ŝtofo, kiu ne estis
sufiĉe granda. Li mem konsideris, ke li preparis la lecionojn per sufiĉe da materialoj, sed, kiam li
donis lecionojn, li trovis, ke lia lekciado ŝrumpiĝas tiel rapide, ke li ne povis ĝin bridi. La notoj en
la notkajero preskaŭ elĉerpiĝis por lekciado, sed ankoraŭ restis longa tempo por lecionfina
signalo. Longa malplena tempdaŭro, en kiu li ne havis vortojn por diri, sturmis, kiel vastaj
blankaj torentoj, al la kuranta aŭto je plena rapideco. Li maltrankvile rigardis, sed ne povis eskapi.
En la mensa konfuziteco li sukcesis trovi kelkajn vortojn por plenigi la tempdaŭron, sed nur post
kelkaj frazoj li finis sian parolon. Li kaŝe ĵetis rigardon al la brakhorloĝo kaj trovis, ke li
prokrastis nur duonon da minuto. Tiam li sentis ekvarmiĝon tutkorpe kaj ruĝiĝon sur la vangoj. Li
komencis balbuti, sentante, ke la studentoj kaŝe ridas pri li. Alian fojon li simple agis kiel la homo,
kiu prenis laksigan medikamenton post kelktaga malsato, kaj li povis elpremi neniun vorton. Li
vole nevole finis sian lekciadon pli frue je kvaronhoro.

Kiam li interparolis pri tio kun Xinmei, tiu, kiu havis la saman senton, diris, ke komencantoj
de instruado ne havas spertojn malgraŭe. Xinmei aldonis: “Mi nun komprenas, kial
fremdlandanoj diras ‘kill time’ (esperante: mortigi tempon) por priskribi la mizeron de tiuj kelkaj
minutoj antaŭ la lecionfina signalo! Mi vere dezirus tranĉi ĝin en du pecojn per unu hako.”

Lastatempe Hongjian inventis metodon por treniĝi. Kvankam li ne povis tuj mortigi tempon,
almenaŭ li povis doni al ĝi kelkajn fatalajn vundojn. Li emis skribi sur la nigra tabulo. La tempo
konsumita por skribi unu vorton sur la nigra tabulo egalis tiun por diri dek vortojn. Estis inde por
liaj manoj kaj vizaĝo kovriĝi per blanka polvo kaj por lia brako dolori por kelka tempo. Almenaŭ
tiele li ne finis sian lekciadon pli frue. Tamen la studentoj ne penis fari notojn. Ofte li lekciis kun
granda klopodo, dum kelkaj studentoj ne skribis eĉ unu vorton. Kiam li direktis minacan rigardon
al ili, ili malvigle movis la plumon skribaĉi en la notkajero. Tio afliktis lin, kvankam li pensis, ke
la situacio de lia kurso ne estis tiel malbona kiel tiu de la kurso de Li Meiting. Sed en najbara
klasĉambro la kurso de Li Meiting Historio pri Sociaj Kutimoj de Qin- kaj Han-Dinastio vekis
senĉesan ridadon de la studentoj, dum en lia kurso regis malvigleco.

Li pensis, ke, kiam li studis en lernejo, li ne estis kalkulata kiel malbona studento. Kial li
pruviĝis tiel malkompetenta en instruado? Ĉu instruado ankaŭ bezonas “specialan talenton”, kiel
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versfarado? Li nur pentis, ke li ne povis akiri la titolon de specialisto, kiam li studis iele-trapele
en fremdlando. Kiam li revenis al Ĉinio, li povus fariĝi grava per tiu titolo kaj starigi kelkajn
kursojn pere de la stoko de siaj notoj faritaj en la kursoj de fremdlandaj profesoroj, sed ne farus
bagatelajn laborojn kiel helpanto nek gvidus la kurson, kiun aliaj instruistoj ne volis preni. Tamen
tiaj profesoroj, kia Li Meiting, instruas multe da jaroj kaj ili havas pretigitajn instrumaterialojn.
Dume li mem ne estas sperta nek bone preparita, kaj krome li ne memvole instruas tiun kurson
nek povas trovi referencajn librojn. Kompreneble li ne povas doni bonan instruadon. Se li devigos
sin treniĝi tra ĉi tiu jaro, Gao Songnian plenumos sian promeson promocii lin kiel profesoron kaj
dum somerferioj kiam li reiros al Ŝanhajo li legos kelkajn librojn en fremdlanda lingvo, li certe
superpasos Li Meiting en instruado en la venonta lernojaro. Pensante pri tio, li reakiris sian
memfidon. Unu jaron post sia reveno al Ĉinio li multe fremdiĝis de sia patro. Antaŭe li dirus
detale ĉion ĉi tion al sia patro. Nun li povis imagi, kiel lia patro respondos al li. Se lia patro
troviĝus en bona humoro, li konsolus al sia filo: “Ĉiu medalo du flankojn posedas. Erudiciulo ne
nepras esti bona instruisto.” Tio kompreneble lin rimorsigis. Sed se lia patro estus malbonhumora,
li certe riproĉus al sia filo pro ties maldiligenteco en la pasinteco kaj last-minuta preparado. Li
eble superŝutus lin per tiaj admonoj kiaj “ripari ŝafejon post perdiĝo de ŝafoj” kaj “oni lernas en
instruado”, kio des pli suferigus lin. Tiuj admonoj estas alparolataj al la studentoj dum ĉiusemajna
Celebra Ceremonio kaj li jam aŭdis ilin jam tro sufiĉe, sidante apude inter instruistoj kaj oficistoj
de la lernejo. Ne necesas alporti tiujn aforismojn de malproksime je mil lioj.

Unu tagon antaŭ ol la kunveno okazis pri instruaj aferoj, Hongjian kaj Xinmei decidis
vespermanĝis en la urbeto, timante, ke post kiam la sistemo de studentdirektoroj praktikiĝos, ili
ne havos plu tian tempon agi libere.

Posttagemeze kiam Lu Zixiao venis babili kun Hongjian, li demandis, ĉu li scias pri la afero
de fraŭlino Sun. Demandite pri tio, kio okazis, Lu diris: “Se vi ne scias, do lasu tion.”

Konante lian temperamenton, Hongjian ne plu demandis. Post iom da tempo, Lu akre rigardis
Hongjian, kvazaŭ volante travidi lin, kaj diris: “Ĉu vi vere ne scias pri tio? Ĉu eblas?”

Petinte, ke li tenu la sekreton, Lu prezentis al li la tutan aferon. Tiel okazis, ke, kiam la sekcio
pri instruaj aferoj anoncis, ke fraŭlino Sun instruos la anglan lingvon al grupo Ĉ, ties studentoj
okazigis urĝan kunvenon kaj sendis reprezantojn vidi la rektoron kaj la sekciestron pri instruaj
aferoj por protesti kontraŭ la anonco. Ili havis la jenan motivon: ĉar ĉiuj estas egalaj kiel
studentoj, la lerneja instanco ne devas fari diskriminacion inter ili; aliaj grupoj estas instruotaj de
vicprofesoroj, kial la grupo Ĉ de instrua asistanto? Ili sciis, ke ili ne havas bonan bazon, tial ili
pravige diris, ke ili bezonas bonan vicprofesoron por instrui. Dank’ al la kapablo de Gao
Songnian, la studenta tumulto estis kvietigita. La studentoj ne timis fraŭlinon Sun, kaj la
klasĉambro troviĝis ne en bona ordo. La studentoj skribis eseon kaj la rezulto estis terure malbona.
Fraŭlino Sun petis la permeson de fakultatestro Liu de fremdlandaj lingvoj, ke la studentoj ne
skribas eseojn kaj nur faras ekzercojn de frazokonstruado. Eksciinte pri tio, la studentoj agitiĝis
kaj pridemandis ŝin, kial la studentoj en aliaj grupoj skribas eseojn, dum ili skribas frazojn, kiel
lernantoj de mezlernejo. Fraŭlino Sun respondis: “Ĉar vi ne kapablas skribi eseojn.” Ili diris: “Ĉar
ni ne povas skribi eseojn, ni volas ellerni, kiel skribi.” Senrimede pro ilia bruado fraŭlino Sun
vole nevole petis fakultatestro Liu fari klarigojn, antaŭ ol la problemo estis solvita. Hodiaŭ venis
la tempo por skribi eseon. Kiam fraŭlino Sun eniris la klasĉambron, ŝi tuj vidis sur la nigra tabulo
la skribaĵojn: “Beat down Miss S.! Miss S. is Japanese enemy!” (“Batfaligu fraŭlinon Sun!
Fraŭlino Sun estas japana malamiko!”) La studentoj esperplene atendis kun rideto sur la vizaĝo.
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Kiam fraŭlino Sun petis al la studentoj skribi frazojn, ili ĉiuj diris, ke ili ne kunportas paperon, kaj
volis fari buŝajn ekzercojn. Ŝi petis studenton konstrui frazojn respektive per tri personoj en
singularo kaj pluralo, kaj la studento diris per unu spiro, kvazaŭ parkere recitante la tekston: “I
am your husband you are my wife he is also your husband we are your many husbands —” (“Mi
estas via edzo vi estas mia edzino li estas ankaŭ via edzo ni estas viaj multaj edzoj.”) — Ridego
skuis la tutan ĉambron. Fraŭlino Sun indigne eliris el la klasĉambro. Oni ne scias, kiel la afero
finiĝos. Lu ankaŭ deklaris: “Tiuj studentoj estas el la fakultato pri la ĉina literaturo. Mi faris
privatan instrukcion al la studentoj de nia fakultato pri historio, ke ili ne faru ĝenojn en la kurso
de fraŭlino Sun. Tio eble miskomprenigos, ke sinjoro Han volas sian edzinon instrui tiun grupon
kaj instigi la studentojn de sia fakultato forpeli fraŭlinon Sun.”

“Mi scias nenion,” diris Hongjian. “Mi ne vidis fraŭlinon Sun por longa tempo. Eĉ okazis tia
afero!”

Lu ĵetis alian akran rigardon al Hongjian kaj diris: “Mi supozas, ke vi ofte renkontiĝas.”
Apenaŭ Hongjian estis dironta: “Kiu diris tion al vi!”, alvenis fraŭlino Sun. Lu tuj stariĝis kaj

cedis la sidlokon al ŝi. Elirante ĉe la pordo, Lu flankenturnis la kapon kaj ekbalancis ĝin al
Hongjian, esprimante, ke li jam senmaskis la mensogon de Hongjian. Ignorante lin, Hongjian
haste demandis al fraŭlino Sun, ĉu ŝi sentas sin bona lastatempe. Subite turninte flanken sian
kapon, fraŭlino Sun kovris sian buŝon per mantuko. Kun la ŝultroj leviĝantaj kaj malleviĝantaj, ŝi
komencis plorsingulti. Hongjian haste elkuris venigi Xinmei. Kiam ili ambaŭ eniris, ŝi ĉesis plori.
Post kiam Xinmei klare sciiĝis, kio okazis, li konsolis ŝin per mildaj vortoj longan tempon kaj
Hongjian ankaŭ eĥis lin.

Xinmei severe diris: “Tiaj studentoj devas esti rigore punitaj. Hodiaŭ vespere mi iros diri tion
al la rektoro... Ĉu vi jam raportis tion al sinjoro Liu?”

Hongjian diris: “Tio ne estas problemo, kiel puni la studentojn. Fraŭlino Sun ne plu daŭrigos
instrui ĉi tiun grupon. Vi devos peti, ke la rektoro serĉos alian por instrui anstataŭ ŝi, kaj deklaras,
ke la lernejo estas maljusta al fraŭlino Sun.”

Fraŭlino Sun diris: “Mi preferas morti ol instrui ilin. Mi vere volas hejmeniri.” Ŝi
plorsingultis.

Xinmei tuj diris, ke tio estas sensignifa afero, kaj invitis ŝin al vespermanĝo. Kiam ŝi hezitis,
sendito el la oficejo de la rektoro donis al Xinmei invitilon. Hodiaŭ Gao Songnian donos
bonvenigan bankedon honore al la inspektanto sendita de la Ministerio de Edukado. Ĉiuj
fakultatestroj devos ĉeesti kaj Xinmei estas petata tuj iri por akcepto.

Xinmei diris: “Kia abomenindaĵo! Ni ne povos vespermanĝi kune hodiaŭ vespere.”
Li foriris, sekvante la senditon. Hongjian invitis fraŭlinon Sun, sed ne tre varmkore. Ŝi

proponis, ke alia tago estos difinita, kaj ŝi volis reiri al sia loĝejo. Vidante ŝin kun vaksflava
vizaĝo kaj ŝvelintaj okuloj, kiuj prezentis postploran aspekton, Hongjian demandis, ĉu ŝi volas
lavi sian vizaĝon. Antaŭ ol ŝi respondis, li prenis neuzitan novan lavtukon kaj eltiris la korkon de
la varmbotelo. Kiam ŝi lavis sian vizaĝon, li rigardis eksteren tra la fenestro, pensante, ke se
Xinmei ekscios, li naskos miskomprenon pri li. Konsiderante, ke li jam lasis al ŝi sufiĉan tempon
por lavi la vizaĝon, li turnis sian kapon kaj trovis, ke ŝi malfermis la mansakon, pudras sian
vizaĝon, ruĝe ŝminkas siajn lipojn kontraŭ la spegulo. Li surpriziĝis. Li eĉ ne pensis, ke ŝi estas
ekipita per la tuta ilaro por tualetado. Ordinare li opiniis, ke ŝia neŝminkita vizaĝo ankaŭ estas
artobjekto.

Kiam ŝi finis ŝminkadon sur la vizaĝo, kontraste kun la koloro de ŝiaj vangoj kaj lipoj, ŝiaj
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supraj palpebroj ruĝetaj pro plorado estis kvazaŭ ŝminkitaj per ruĵo. Tio aldonis neimageblan
sorĉecon al ŝia naiva vizaĝo. Kiam Hongjian akompanis ŝin eksteren, ili preterpasis la ĉambron
de Lu Zixiao. Ĝia pordo estis duone malfermita kaj Lu fumis, sidante en la seĝo. Ekvidinte
Hongjian kaj fraŭlinon Sun, li tuj stariĝis, balancis sian kapon al ili kaj duone sidiĝis denove,
kvazaŭ retirata de risorto. Farinte kelkajn paŝojn, Hongjian aŭdis vokadon de malantaŭe. Li turnis
sian kapon malantaŭen kaj vidis Li Meiting fiermiena. Tiu diris al ili ambaŭ, ke Gao Songnian ĵus
ordonis al li servi kiel superrigardanto de instruado kaj la investado publikiĝos morgaŭ. Nun li
iras al la frateca salono por akcepti la inspektanton el la Ministerio de Edukado. Tra siaj nigraj
okulvitroj li okulmezuris fraŭlinon Sun, kvazaŭ zorgeme ekzamenante mikrobojn tra mikroskopo,
kaj ridete diris: “Fraŭlino Sun fariĝas pli kaj pli bela. Kial vi ne vizitas min, sed nur Fangĉjon?
Kiam vi ambaŭ interfianĉiĝos...” Hongjian eligis “ŝŝ” kontraŭ li kaj li ridete forkuris.

Apenaŭ Hongjian revenis en la ĉambron, Lu Zixiao eniris kaj diris: “He, mi pensas, ke vi kaj
fraŭlino Sun iris kune vespermanĝi. Kial vi ne iris?”

“Mankas al mi mono por regali ŝin. Mi estas malsupera al vi profesoro. Ni atendas vian
inviton al vespermanĝo,” diris Hongjian.

Zixiao diris: “Ne gravas, ke mi regalu vin. Mi timas, ke iu ne degnas akcepti mian inviton.”
“Kiu? Fraŭlino Sun? Laŭ mi vi tre zorgas pri ŝi. Ĉu vi korinklinas al ŝi? Ha, ha. Mi estu

svatisto por vi.”
“Ne diru sensencaĵon! Se mi volus edziĝi, mi jam edziĝus tre frue. Ha, ‘tiu, kiu jam vidis la

oceanon, ne facile kontentas pri malgranda lageto’!”
Kun rideto Hongjian diris: “Kial vi estas tiel elektema? Fraŭlino Sun estas vere bona. Ĉar mi

kaj ŝi kune alvenis ĉi tien la tutan vojon, mi certigas al vi, ke ŝia temperamento...”
“Se mi volus edziĝi, mi jam edziĝus tre frue,” li ripetis, kvazaŭ nadlo de gramofono restus en

la sama kanelo, ade eligante samajn sonojn.
“Estas nenio malbona por vi renkontiĝi kun ŝi.”
Zixiao skeptike okule ekzamenis Hongjian kaj diris: “Vi korinklinas al ŝi, ĉu ne? Mi ne faros

tian aferon forkapti alies amatinon kaj mi des malpli prenos la amatinon, kiun oni forĵetas.”
“Kia absurdaĵo! Vi ja havas malnoblan intencon!”
Zixiao haste diris, ke li ŝercis, kaj li promesis inviti lin al manĝo post unu aŭ du tagoj. Post

kiam Zixiao foriris, Hongjian pensis, ke tio estas tre ridinda. Se fraŭlino Sun scios, ke iu ŝin amas,
ŝi certe ĝojos. Tia mesaĝo povos malpliigi ŝian ĉagreniĝon. Tamen Zixao ne indas je geedziĝo
kun ŝi, kaj ŝi ne povas enamiĝi al li. Estas plibone por ŝi edziniĝi. Ŝi ne tre bezonas sin ĝeni por
dungiĝi tie aŭ ĉi tie. Tiuj studentoj neniel povas esti regeblaj kaj ili turnas vian kapon ĝis doloro.
La sloganoj de ili skribitaj sur la nigra tabulo tamen estas gramatike ĝustaj. Pri tio fraŭlino Sun
devas konsoli sin. Kiam ŝi kvietiĝos, mi priridos ŝin.

Vespermanĝinte, Xinmei revenis ebria kaj demandis al Hongjian: “Kiam vi estis en Britujo, ĉu
vi iris al Oksfordo kaj Kembriĝo? Kio estas ilia sistemo de studentdirektoroj?”

Hongjian respondis, ke li turismis al Oksfordo unu tagon kaj scias nenion pri la detala enhavo
de la sistemo. Kaj li demandis al Xinmei, kial tiu petas la informon pri tio.

Xinmei diris: “La honorinda inspektanto estas specialisto pri la sistemo de studentdirektoroj.
Lastjare li estis ordonita iri al Britujo studi pri la sistemo de studentdirektoroj, kaj li iam loĝis en
Oksfordo kaj Kembriĝo.”

Hongjian ridete diris: “Kiel povus esti tia specialisto! Ĉiu studento de Oksfordo aŭ Kembriĝo
scias pli multe pri la sistemo, ĉu ne? Tiuj respondecaj pri edukado nur scipovas timigi homojn per
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tiuj troigaj vortoj. Se tiel, ni bezonus specialistojn pri studado en fremdlando kaj pri kondutado de
rektoroj.”

“Pri tio mi ne kuraĝas konsenti,” diris Xinmei. “Mi opinias, ke la sistemo de edukado indas je
studado. Ekzemple ne ĉiu oficialulo konas la bonon kaj malbonon de la registaraj administracioj.”

“Nu, mi ne volas disputi kun vi. Ni ĉiuj scias, ke vi studas politikan sciencon. Mi demandu al
vi, kion tiu specialisto diris. Ĉu lia alveno koncernas la morgaŭan kunvenon?”

“La sistemo de studentdirektoroj estas la nova politiko de la Ministerio de Edukado. Kaj ĉiuj
universitatoj estas postulataj efektivigi ĝin. Ŝajnas, ke la reago ne estas tre bona. Nia rektoro Gao
estas la plej fervora praktikanto... Mi jam forgesis diri ai vi, ke ‘Blindulo Li’ jam fariĝis
superrigardanto de instruado. Ho, vi jam sciiĝis pri tio... Tiu inspektanto el la Ministerio donos
instrukciojn dum sia restado ĉi tie, kaj li ĉeestos al la morgaŭa kunveno. Sed tio, kion li diris
hodiaŭ, ne estas tiel brila. Laŭ lia diro estas tre multaj mankoj en la sistemo de studendirektoroj
de Oksfordo kaj Kembriĝo, sed ĝi tre malproksimiĝas de la idealo pri kunvivado de instruistoj kaj
studentoj. Pro tio ni praktikas la planon reformitan de li kaj sankciitan de la Ministerio. En
Oksfordo kaj Kembriĝo ĉiu studento havas du direktorojn, unu pri studado kaj la alia pri
moraleco. Li opinias, ke tio ne kongruas kun la principo de edukado. Instruisto devas esti ambaŭ
‘erudiciulo kaj bonvirtulo’ kun brilaj klereco kaj moraleco. Do ĉiu studento estas asignita unu
direktoro, kiu estas profesoro de lia fakultato. Tiamaniere klereco kaj moraleco povas esti
kombinitaj. La direktoro pri moraleco en Britujo fakte estas nominala. Se lia studento
malobservas leĝon en strato kaj estas kaptita de policano, li devas iri al policejo por lia liberigo
per kaŭcio; se lia studento ŝuldas monon al butiko kaj ne povas likvidiĝi, li faras garantion por li.
Kaj niaspecaj direktoroj havas pli da respondeco. Ili devas fari enketojn, korekti la studentojn kaj
raporti al la lerneja instanco pri pensoj de studentoj ĉiam kaj ĉie. Tio estas skribita en la oficialaj
reguloj kaj ni ne parolu pri tio. Kaj krome estas ankoraŭ aliaj ideoj, pri kiuj li fieras. La brita
sudentdirektoro, suĉante la pipon, interparolas kun studento. Tio iras kontraŭ la Movado de Nova
Vivo. Tial ni ne licas fumi antaŭ la vizaĝo de studentoj aŭ simple abstinas de fumado — sed li
mem ankoraŭ ne senigis sin je fumado. La cigaredojn provizitajn de restoracio li fumadis unu
post alia, kaj ĉe foriro li ankoraŭ forportis skatoleton da alumetoj. La britaj profesoroj nur manĝas
en la sama manĝejo kune kun studentoj, sed ĉe apartaj tabloj. La instruistoj sidas sur teraso tre
malproksima de la studentoj. Tio ankaŭ bezonas reformadon. Poste ni manĝos ĉe la samaj tabloj
kun studentoj je ĉiutagaj tri manĝoj...”

“Do ni simple dormos en la sama lito kun studentoj!”
Kun rideto Xinmei diris: “Tiam mi preskaŭ eldiris tion. Vi ankoraŭ ne aŭdis, kion ‘Blindulo

Li’ diris. Li superŝutis la inspektanton per flataĵoj, kaj poste diris, ke la okcidentaj civilizitaj
landoj kaj Ĉinio strikte diferencigas virojn disde virinoj. Enamiĝo inter instruisto kaj studentino
damaĝas la dignecon de instruistoj kaj respekton de studentoj al instruistoj. Oni nepre ne
permesas tiajn kazojn. Por preventi eventualaĵojn, needzigitaj profesoroj ne povas servi kiel
direktoroj de studentinoj. Kolero vere mortigis min. Ili montris rideton kontraŭ mi... Nur mi ne
estas edzigita inter la estroj de kolegioj kaj fakultatoj.”

“Ha ha! Kiel mirinda rimarko! Sed, se estiĝos danĝero de ennamiĝo inter needzigita profesoro
kaj studentino, do ekzistas la ebleco de krimo de bigamio inter edzigita profesoro kaj studentino.
Li tamen ne pensas pri tio.”

“Tiam mi direktis demandon al li, ĉu la edzigita profesoro, kiu ne kunportas sian edzinon ĉi
tien, povas servi kiel direktoro de studentino. Li diris eviteme, ke mi ne miskomprenu lin. Tiu
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‘blindulo’ estas vera bastardo. Iutage mi diskonigos la rakontojn pri Wagn Meiyu kaj la vidvino el
Suzhou, kun kiu li kunvojaĝis. Aĥ. Estas alia afero. Li diris, ke kolegoj kaj koleginoj de la lernejo
ne devas kontakti unu kun la alia tre ofte, ĉar tio donas malbonan impreson al studentoj...”

Hongjian saltleviĝis kaj diris: “Evidente li aludis al mi kaj fraŭlino Sun. Li ĵus vidis nin
ambaŭ kune.”

Xinmei diris: “Ne estas certe, ke li aludis al vi. Tiam mi vidis, ke la vizaĝo de Gao Songnian
iom ŝanĝiĝis. Laŭ mi troviĝas io dubinda en tio. Tamen mi konsilas al vi peti la manon,
interfianĉiĝi kaj geedziĝi kiel eble plej rapide, tiel ke ‘Blindulo Li’ ne povos klaĉi pri vi, kaj...” Li
eklevis sian manon kaj diris kun larĝe malfermita buŝo: “Vi ekhavos ŝancon fari krimon de
bigamio.”

Hongjian haltigis lin babilaĉi kaj demandis al li, ĉu li diris al Gao Songnian pri humiligo de
studentoj al fraŭlino Sun. Xinmei respondis, ke Gao Songnian jam sciiĝis pri tio kaj volas eksigi
tiun studenton el la lernejo. Hongjian aldonis, ke Lu Zixiao korinklinas al fraŭlino Sun. Xinmei
diris, ke kiel ŝia ‘onklo’, li nur preferas Hongjian. Post kelka tempo da ridado kaj babilado,
Xinmei diris ĉe disiĝo: “Nu, mi forgesis la plej brilan aferon. En la malneta regularo pri
studentdirektoroj promulgita de la Ministerio unu artikolo diras, ke, se la studento havos krimajn
farojn en socio post diplomitiĝo el la lernejo, lia direktoro surŝultrigos solidaran respondecon...”

Hongjian stupore konsterniĝis.
Xinmei diris: “Pensu do, kia aĵo malbona la sistemo de studentdirektoroj fariĝis. Historie Zhu

Di, imperiestro de Ming-dinastio ekzekutis dek branĉojn de la klano de Fang Xiaoru74, eĉ
inkluzive de ties instruisto. Kiu kuraĝos servi kiel instruisto en estonteco? Mi certe oponos
kontraŭ tia sistemo en morgaŭa kunveno.”

“Diable! La nazia sistemo de edukado, pri kiu mi aŭdis en Germanio, ankoraŭ ne estas tiom
malbona kiom la nia. Ĉu tio estas sistemo simila al tiu de Oksfordo kaj Kembriĝo?”

“Hm. Gao Songnian ankoraŭ volas, ke mi skribu artikolon en angla lingvo kaj sendu ĝin al
fremdlandaj gazetoj, por ke la okcidentanoj eksciu, ke ni ankaŭ havas la studan atmosferon de
Oksfordo kaj Kembriĝo. Mi ne scias, kial ĉiuj fremdlandaj bonaĵoj ĉiam varias en Ĉinio.” Xinmei
eligis suspiron. Li ne sciis, ke tio ĝuste estas la avantaĝo de Ĉinio, kontraŭ kiu neniu lando povas
rivali. Ĉiu ajn aĵo el fremdaj landoj estas ĉiam ruinigita.

Hongjian diris: “Antaŭe vi ofte laŭde diris al mi, kiel saĝa estas via instruisto Gao. Ĉifoje,
kiam mi alvenis ĉi tien kaj mi observis, kion li diris kaj faris, mi trovas, ke li ne estas tiom
kompetenta.”

Xinmei diris: “Eble pro tio, ke mi tiam estis juna kaj ne spertoriĉa, mi ne bone juĝis lin.
Tamen mi pensas, ke Gao Songnian jam leviĝis al pli alta pozicio dum ĉi tiuj lastaj jaroj. Kiam iu
trovas sin sur pli alta pozicio, li emas esti konfuzita en menso.” Fakte ies manko ŝajnas la vosto
de simio. Kiam la simio kaŭras sur la tero, oni ne povas vidi ĝian voston, sed kiam ĝi grimpas sur
arbo, ĝi montras sian postaĵon al ĉiuj. Tamen la ruĝajn sidvangojn kaj longan voston ĝi havas
denaske, sed ne la nova marko de grimpado al pli alta pozicio.

La studento de la fakultato pri la ĉina literaturo, kiu faris ĝenaĵon en la kurso de fraŭlino Sun,
estis punita tiamaniere: Liu Dongfang, la estro de la fakultato pri fremdlandaj lingvoj proponis
eksigi lin el la lernejo, sed Wang Chuhou, la estro de la fakultato pri la ĉina lingvo oponis kontraŭ

74 Fang Xiaoru (1357-1402), erudiciulo de Ming-dinastio, kiu instruis la filojn de la dua imperiestro. Kiam tiu
malaperis en mistera cirkonstanco, Fang rifuzis servadon al la nova imperiestro. Pro tio Fang estis distranĉitaj
en pecojn en la bazaro kaj dek branĉoj de lia klano estis ekstermitaj.
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la propono; Zhao Xinmei, pro sia persona rilato kun fraŭlino Sun, volis helpi ŝin, sed ne pledi por
ŝi publike, kaj nur kaŝe apogis la proponon de Liu; Li Meiting, la superrigardanto de la studentoj,
elvenis disrompi la glacion, dirante, ke la studento estas malĝentila pro manko de edifo de
instruisto kaj ankoraŭ troviĝas en abisma senscieco, kaj ke li estas pardonebla, ĉar li ne konas, ĉu
lia ĝenaĵo ofendos, tiel ke li estis registrita per malmerito. Li Meiting alvokis la studenton en sian
dormoĉambron kaj serioze admonis lin dum kelka tempo. Li diris al la studento, ke ĉiuj volis
eksigi lin, sed Wang Chuhou, la estro de lia fakultato, povis fari nenion. Dank’ al lia protekto, oni
ne decidis eksigi la studenton. Kun okuloj ruĝiĝintaj de larmoj la studento esprimis dankemon al
Li Meiting.

Pro tio, ke neniu volis transpreni la lecionojn de fraŭlino Sun, Liu Dongfang persone donis
ŝiajn lecionojn, timante, ke sinjorino Han kaptos la ŝancon por puŝi sin en lian fakultaton. Li nur
lamentis, ke en ŝtata universitato, malkiel en la privata, la salajro estas fiksita kaj ne pliiĝas pro
ekstraj lecionoj. Post unu semajno por tiuj aldonaj lecionoj, li enuiĝis, pensante, ke li mem estas
vere stulta kaj vane elspezis siajn forton kaj tempon, sed ne povis eltiri eĉ laŭdeton de aliaj. Se la
lernejo vere ne trovos anstataŭanton por tiuj lecionoj, tio, kion li faris kiel anstataŭanto, montras,
ke li, kiel la estro de la fakultato, eltenas suferojn kaj ne ŝparas penojn por la studado de la
studentoj. Sed nun sinjorino Han restas neokupita, kaj li mem okupiĝas per aldonaj lecionoj,
sidante du sidlokojn per unu postaĵo, tiel ke oni povas travidi lian egoisman intencon. Eĉ se li
dronus en laboroj ĝis super la oreloj, li povus montri siajn meritojn al neniu. Inter kolegoj Zhao
Xinmei estas la plej bona en la angla lingvo kaj li nur havas ses klashorojn. Se oni interkonsiliĝos
kun li pri transprenado de la lecionoj de fraŭlino Sun, ĉu li konsentos? Fraŭlino Sun estas
rekomendita de li, ĉu ne? Ĉar ŝi ne estas tiom kompetenta en instruado, ĉu ŝia rekomendinto ne
devus surŝultrigi respondecon? Kompreneble lia angla lingvo ŝajnas pli bona ol la lia — Liu
Dongfang ne devis ne konfesi tion — sed la studentoj de grupo Ĉ havas terure malaltan nivelon,
por ne paroli pri la kategorio, al kiu ili apartenas, kaj krome ili estas el la alia fakultato. Kaj tio ne
povas skui lian prestiĝon en lia fakultato. Farinte tian decidon, Liu Dongfang prezentis sian
proponon al Gao Songnian kaj tiu venigis Zhao Xinmei interkonsiliĝi. Pro sia rilato kun fraŭlino
Sun, Xinmei ne povis doni rezolutan rifuzon. Ekhavinte subitan inspiron, li rekomendis Fang
Hongjian kiel anstataŭanton.

Songnian diris: “Ho, tio estas bona ideo. Sinjoro Fang ne havas pli multe da klashoroj ol li
devas. Kia estas lia angla lingvo?”

“Tre bona,” diris Xinmei kun certeco, pensante, ke Hongjian estas pli ol kompetenta por
instrui tiujn studentojn.

Hongjian sentis, ke lia pozicio ne estas stabila en la lernejo, kaj tial post kiam Xinmei faris
eksplikojn al li kaj Liu Dongfang persvadis lin, li eĉ kolektis sian kuraĝon kaj diskrete pretigis sin
por instrui la anglan lingvon. Kiam tio diskoniĝis, Han Xueyu faris viziton al Gao Songnian. Li
deklaris, ke lia edzino absolute ne volas instrui la anglan lingvon ĉi tie, li kovas nenian malamon
al Liu Dongfang kaj li volontas inviti fraŭlinon Liu kiel instruan asistanton en la fakultato pri
historio.

Gao Songnian ĝoje diris: “Kolegoj devas unuiĝi kaj helpi unu la alian. En la venonta lernojaro
mi certe dungos vian edzinon por helpo.”

Han Xueyu orgojle diris: “Estas problemo, ĉu mi restos ĉi tie aŭ ne. Tongyi-Universitato donis
al mi kvin aŭ ses leterojn por inviti min kaj mian edzinon tien por instruado.”

Gao Songnian tuj konsilis, ke li ne iru tien kaj la lernejo faros ion por solvi la problemon de
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lia edzino.
Kiam Hongjian iris al la oficejo de la fakultato pri fremdlandaj lingvoj por diskuti pri la

instrua tasko, li renkontis fraŭlinon Sun.
Li ŝerce diris mallaŭte: “Vi alportis al mi la tutan embarason... Ĉu vi volas, ke mi faros

revenĝon por vi?” Fraŭlino Sun ne respondis kun rideto. Lu Zixiao ne plu menciis inviton al ili
por manĝo.

En la diskutkunveno pri la sistemo de studentdirektoroj, la inspektanto el la Ministerio de
Edukado unue faris dekminutan imponan paroladon, en kiu eliĝis “kiam mi estis en Britujo”
averaĝe je unu minuto. Post finiĝo de lia parolado, li ĵetis rigardon al sia brakhorloĝo kaj retiriĝis.
Tiam la aŭskultantoj ellasis diversspecajn tusadojn kontinue kun sonoj “Ehem? Ke ke ke”. Simile
en ĉinaj kunvenoj, post triminuta silentado aŭ post finiĝo de la parolado de prezidanto, oni kutime
eksplodis per tiaj tusadoj. Krom tusado oni ankoraŭ ŝanĝis sian sidpozo pli komforte. Poste Gao
Songnian estis la dua parolanto kaj li neeviteble klarigis la rilaton inter ĉelo kaj organismo por
oni-ne-scias-kioma fojo, esperante , ke oni fordonu sian propran oportunecon por la komuna vivo.
Post tio Li Meiting legis la programon promulgitan de la Ministerio kaj la detalajn klaŭzojn de si
ellaboritajn por posta diskutado. En ĉiuj kunvenoj subtenado al kaj oponado kontraŭ la mocio
malofte celas la aferojn diskutatajn. Iuj, kiuj oponas kontraŭ la mocio, kontestas tiujn, kiuj
elmetas la mocion. Iuj, kiuj aprobas la mocion, ne paciĝas kun tiuj, kiuj oponas kontraŭ la mocio.
Iuj, kiuj havas bonajn rilatojn kun aprobantoj aŭ oponantoj, eligas reeĥon al ili.

La diskutado de tiu tago diferencis de tiuj ordinaraj. Eĉ Liu Dongfang ne esprimis sian
aprobon pro oponado de Han Xueyu. Kontraŭ la regulo pri kunmanĝado de instruistoj kaj
studentoj ĉiuj unuvoĉe protestis, precipe tiuj kun familianoj ĉe si levis pli bruan oponadon. La
estro de la fakultato pri fiziko, kiu ne loĝis kun siaj familianoj, diris, ke, se la lernejo ne pagigos
la instruisto-direktorojn pro kunmanĝado, ili povas akcepti tiun regulon. Wang Chuhou, kies
hejmo estis fama pro palat-plaĉaj manĝaĵoj, diris, ke eĉ se la lernejo pagos la manĝkoston por la
instruistoj, iliaj hejmoj devos prepari manĝaĵojn kaj ne povos ŝpari brullignon nek rizon pro
manko de unu homo en hejma manĝado. Han Xueyu diris, ke li, kun stomaka malsano, povas
manĝi nur farunaĵon, kaj ĉu la lernejo povos garantii la sekurecon de lia vivo, se li kunmanĝos
rizaĵon kun la studentoj. Li Meiting insistis, ke tio estas la regulo difinita de la Ministerio kaj oni
povos escepti nenion alian ol sabata vespermanĝo kaj dimanĉaj tri manĝoj. La estro de la
fakultato pri matematiko demandis al li, kiel distribui la instruistojn al ĉiu manĝtablo. Tiu
demando vere ĝenis lin. La profesoroj kaj vic-profesoroj, kiuj kvalifikiĝis kiel
instruisto-direktoroj, kalkuliĝis ĉirkaŭ je kvardek, dum la studentoj nombriĝis ĉirkaŭ je cent kaj
tridek, kiuj ne sufiĉis okupi la sidlokojn de malpli ol dudek tabloj. Se sidos unu instruisto kaj ses
studentoj ĉe unu tablo, tio lasos dudek instruistojn ne povi manĝi kun studentoj. Se sidos unu
instruisto kaj sep studentoj ĉe unu tablo, la instruisto ne povos sola regi la situacion, ĉar li estos
tro nombre superita por teni sian propran respekton kaj iom post iom kaŭzos malestimon de la
studentoj. Se sidos du instruistoj kaj kvar studentoj, la kvanto kaj kvalito de manĝaĵoj certe
fariĝos pli malbonaj, ĉar nunaj manĝaĵoj jam ne tre sufiĉis por ok manĝantoj de unu tablo kaj
krome malpliiĝos homoj por ĉiu tablo kaj pliiĝos la nombro de tabloj. Ĉu la lernejo subvencios la
manĝantojn? Kun helpo de tiuj ciferoj ili fariĝis des pli certaj pri sia protesto. Maltrankvileco
mutigis Li Meiting, tiel ke li demetis siajn nigrajn okulvitrojn, denove surmetis ilin, ree demetis
ilin, rigardis kun larĝigitaj okuloj al Gao Songnian. Tiam Zhao Xinmei elmetis sian opinion, ke la
studentoj devas havi liberecon en manĝado kaj oni devas unuiĝi kun aliaj universitatoj por
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protesti kontraŭ tia sistemo de studentdirektoroj.
Fine la originala malneto pri la sistemo estis multe reviziita. Estis decidite, ke ĉiu fakultatestro

havos almenaŭ du manĝojn kun studentoj ĉiusemajne kaj la oficejo de superrigardanto difinos la
datojn. Ĉar la inspektanto el la Ministerio diris, ke instruisto faras latinlingvan benon antaŭ kaj
malantaŭ la manĝo en Oksfordo kaj Kembriĝo, Gao Songnian opiniis, ke ili povos sekvi tiun
ekzemplon. Tamen en Ĉinio, malkiel en Britujo, ne ekzistas kristanisma Dio, kiu povas aŭskulti la
preĝojn el la malsupra mondo, kaj oni ne havas ion por diri antaŭ kaj malantaŭ la manĝo. Li
Meiting priserĉis sian cerbon, sed nur proponis, ke la kunmanĝantoj diru “Pensu pri penado
malantaŭ ĉiu bovlo da rizaĵo aŭ kaĉo” anstataŭ preĝo, kio eksplodigis ĉies ridadon.

La estro de la fakultato pri ekonomio, kiu havis plurajn gefilojn, parolis al si: “Simple ni ĉantu,
kiel mia filo, ‘ne kuru antaŭ manĝo, ne saltu malantaŭ manĝo’...”

Gao Songnian senĉese ĵetis al li malvarmajn rigardojn kaj serioze diris: “Miaopinie, antaŭ ol
ni sidas ĉe manĝtablo, la superrigardanto gvidas la studentojn en silenta starado dum unu minuto
por pensi pri malfacileco de la popola vivo dum la Rezistmilito kontraŭ Japanio kaj pri tio, kion
ni povos, kun sata ventro, dankeme fari por la patrujo kaj la socio. Tio estas signifoplena ago.”

La estro de la fakultato pri ekonomio diris: “Mi volas preni kiel mian mocion tion, kion la
rektoro diris.”

Li Meiting aprobis tion, Gao Songnian petis voĉdonadon kaj ĝi estis akceptita de ĉiuj. Li
Meiting, kiu havis zorgemajn konsiderojn, anticipis, ke multaj instruistoj foriros el la manĝejo tuj
post kiam ili haste prenos duonbovlon da rizaĵo kunmanĝante kun studentoj kaj hejmeniros por
komforta manĝado, kaj pro tio starigis regulon pri manĝado, ke unue la studentoj plenigas per
rizaĵo la bovlojn de la instruistoj, atendas ĝis instruistoj finas manĝadon kaj foriras el la manĝejo
kune kun la instruistoj, kaj ke neniu rajtas foriri el la manĝejo antaŭtempe de aliaj. Tio tute ŝajnis
respektemo al la instruistoj. Krome oni ne estis permesitaj fumi dum manĝado kaj nur manĝi
senvorte. Tio vere suferigis la manĝantojn.

Kiam Li Meiting fariĝis la superrigardanto de studentoj, li tuj abstinis de cigaredfumado.
Vidinte, ke liaj kolegoj fumas kiel antaŭe, li konsideris, ke tio ne povas doni bonan ekzemplon al
studentoj, kaj li elpensis pluapaŝan rimedon por kunvivado inter instruistoj kaj studentoj. Li sciis,
ke la loko, kie plej multe da homoj fumas, estas la necesejo. Preteksante, ke la studentoj multas,
sed disponas malgrandan necesejon, dum la instruistoj kaj oficistoj loĝantaj en la lernejo
malmultas, sed uzas grandan necesejon, li proponis, ke la instruistoj kaj studentoj povas utiligi
ambaŭ necesejojn. Li pensis, ke tiamaniere la instruistoj kaj studentoj malemis fumi laŭplaĉe por
ne perdi sian vizaĝon. La rezulto estis, ke la studentoj ne uzis sian propran necesejon, sed svarmis
en la necesejon por la instruistoj kaj aŭdacis fumi cigaredojn por forpeli malbonodoron, ĉar ili
sciis, ke tiu ĉi loko estas tiel strikte gardata kiel la Malpermesita Urbo75. Ĉi tie oni tenis sin al sia
memo, ne volis ŝovi sian nazon en alian vazon, nek afektis gravan mienon de instruisto. Laŭ
regulo la instruisto-direktoro devis konversacii kun la studento de si gvidata foje ĉiusemajne. Pere
de tia ŝanco kelkaj instruistoj, kiaj Wang Houchu kaj Han Xueyu, invitis studentojn al
kafotrinkado aŭ manĝo.

Xinmei trovis tion tre abomeninda kaj diris al Hongjian, ke li trompite alvenis ĉi tien kaj certe
eksiĝos el la instruado en la venonta lernojaro.

Hongjian diris: “Antaŭ ol vi venis ĉi tien, vi diris al mi, ke instruado estas la komenco de
politikaj aktivecoj kaj instrui studentojn estas trejni kadrojn. Kial vi nun estas tiel deprimita?”

75 La Malpermesita Urbo estis la sidejo de imperiestra palaco en Pekino.
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Xinmei negis, ke li diris tiuj vortojn. Pro insistado de Hongjian, li diris: “Eble mi tion diris.
Mi volas trejni homojn, sed ne maŝinojn. Kaj aliaj tempoj, aliaj pensoj. Tiam mi ne havis spertojn
en instruado kaj mi diris tiujn vortojn. Nun ke mi scias, kiel statas la dummilita supera edukado
de Ĉinio, mi jam lernis la lecionon. ‘Turni la velon laŭ vento’ estas mia progreso. Parolo estas
parolo, sed homo povas ŝanĝiĝi. Homo ne agas laŭ sia parolo, sed la parolo ŝanĝiĝas kune kun
homo. Se oni farus malplenan parolon kaj agus senŝanĝe laŭ ĝi, tiam ne plu ekzistus tiaj aferoj,
kiaj rompado de kontrakto, neplenumado de promeso, pardonpetado kaj eksedziĝo.”

Hongjian diris: “Do mi ne miras, ke via estimata instruisto sinjoro Gao sendis al mi
telegramon por engaĝi min kiel profesoron, sed li nur donis al mi vicprofesorecon kiam mi
alvenis ĉi tien.”

“Sed vi ne forgesu,” diris Xinmei, “ke komence li promesis al vi nur tri klashorojn, sed nun vi
jam havas ses klashorojn. Kelktempe iu ne volas mensogi, sed kiam li faras promeson, la
cirkonstanco ŝanĝiĝis kaj li vole nevole ŝanĝas sian antaŭan intencon. Estas tre malfacile precipe
por administrantoj plenumi sian promeson. Legu la paroladojn de diverslandaj proparolantoj en
ĉiutagaj ĵurnaloj kaj vi sciiĝos pri tio. Ekzemple, kiam mi kaj la alia konsentas pri io kaj eĉ
subskribas kontrakton kun li, malgraŭ, ke la kontrakto daŭros dek aŭ dudek jarojn, mia motivo
subskribi la kontrakton ĉiam baziĝas sur miaj nunaj espero, kono kaj bezono. Tamen la ‘nuna’ ne
estas fidinda. Kiam la ‘nuna’ jam postiĝis kaj ne plu validiĝis, eĉ se skribiĝus ‘valida ĝis la
mondfino’ en la kontrakto, ni povas repreni la promeson iam ajn. En la Unua Mondmilito, — kio
estas lia nomo? — tiu germana ĉefministro diris, kiel vi scias, ‘traktato estas forĵetinda papero’.
Mi havas tian impreson, ke ĉiuj paroladoj en nia socio similas al enira bileto al teatro, sur kies
unu flanko presiĝas ‘senvalida post la dato’, sed sur kies alia flanko ne estas difinita dato kaj ni
povas laŭplaĉe plifruigi aŭ prokrasti ĝin.”

Hongjian diris: “Terure! Vi ŝajnas ĝentlemano kaj vera amiko. Mi ne imagas, ke vi estas tiel
malmorala. Poste mi devas esti singardema kontraŭ tio, kion vi diros.”

Aŭdinte tiun negativan laŭdon, Xinmei svingis ronde la kapon kaj diris: “Tio estas, kion oni
nomas klereco! Mi studis politikan sciencon kaj akiris la superan gradon en la fina ekzameno. Ba!
La artifikojn, per kiuj tiuj politikistoj ĵonglas, ankaŭ mi kapablas fari. Nur mi ne agas tiamaniere
nun.” Kiam li diris tion, li aspektis ensorĉita de Makiavelo.

Hongjian diris: “Ne fanfaronu! Laŭ mi via politiko estas nenio alia ol teorio. Se oni volus vin
agi kontraŭ via konscienco, vi certe ne volontus. Vi ŝajnas la hundo priskribita de fremdlandanoj,
la hundo, kiu bojas furioze, sed ne mordas forte.”

Xinmei, kun minaca mieno, malfermis sian buŝon kaj montris du vicojn da bonordaj kaj
fortikaj dentoj kontraŭ li, kaj tiu lasta tuj ŝovis cigaredon en lian buŝon.

Post kiam lia instrua ŝarĝo pliiĝis, Hongjian reakiris iom da fervoro. Li trovis, ke tri studentoj
el la grupo A aŭskultas en la grupo Ĉ de li instruata kaj ofte diligente elmetas demandojn. Pro tio
li sentis grandan fieron kaj rakontis tion al Xinmei. La peniga tasko por li estis korekti la
ekzercojn de frazokonstruado. Tio similis al vestlavado: aro da vestoj estas pure lavitaj kaj sekvas
alia aro da vestoj same malpuraj. Plejparto de studentoj ĵetis rigardon nur al la noto sur la
ekzerco-papero kaj ĝin forĵetis, kio vanigis lian kapdolorigajn penojn. Kvankam tiuj studentoj ne
estis bonaj en la angla lingvo, iliaj nomoj skribitaj sur la ekzamenpaperoj estis brilaj. Inter ili estis
Aleksandro, Elizabeto, Diko kaj “Florrie”. Unu studento nomiĝis Bacon, ĉar lia ĉina nomo estis
“Peigen”. Alia studento kun la ĉina nomo Huang Bolun prenis la anglan nomon Byron. Vidante
tiun lastan nomon, Xinmei ridete diris: “Se lia familia nomo estus Zhang, li certe prenus la nomon
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de la brita ĉefministro Chamberlain; se lia familia nomo estus Qi, li jam fariĝus germana
flugmaŝino Zeppelin; eĉ li povus preni la nomon Napoleono, se li havus la familian nomon sone
similan al Na.”

Hongjian diris, ke li ofte asociigas la fremdlandajn nomojn de ĉinoj kun britaj porkoj kaj
bovoj, kies viandoj prenas francajn nomojn, tuj kiam ili estas listigitaj sur la menuo.

La novjaraj ferioj jam frue forpasis. La fina ekzameno estis okazonta post semajno. Unu
vesperon Xinmei kaj Hongjian diskutis ĝis profunda nokto pri kuna vojaĝo al Guilin dum vintra
libertempo. Kiam Hongjian ekrigardis la brakhorloĝon kaj vidis, ke jam estis post la unua, li haste
pretigis sin enlitiĝi. Unue li foriris el la loĝejo al necesejo. Supraetaĝe kaj malsupraetaĝe de la
loĝejo ĉiuj dormis kviete. Liaj paŝoj ŝajne tretis sur la sonĝojn de tiuj dormantoj kaj liaj pezaj
ledŝuoj kun fera kalkanumo povus tretrompi kelkajn fragilajn sonĝojn en pecetojn. Ekster la
pordo la tero kovriĝis plene per prujno. Nur malmulte da bambuaj folioj restis kaj okazaj alblovoj
de malvarma vento atakis tiujn foliojn ankoraŭ kun granda forto. Kvankam la luno ne elvenis, la
kalvaj branĉoj de kelkaj platanoj vidiĝis klare kiel fiŝa skeleto. Nur la olelampo pendita ĉe la
fronto de la necesejo obtuze lumis, aldonante iom da malpuraĵo al la klara kaj pura vintra nokto.
Ŝajne timante froston, la odoro de la necesejo kuntiriĝus en la ĉambro kaj ne kuraĝus eliri, dum
en somero ĝi jam vagis sentinele foren. Antaŭ ol li eniris la necesejo, li aŭdis interparolon ene.

Unu demandis: “Kio okazis al vi? Vi jam faris plurajn ellasojn en unu nokto!”
La alia ĝeme diris: “Mi englutis ion malbonan dum manĝado ĉe profesoro Han hodiaŭ...”
Hongjian juĝis laŭ la voĉo, ke li estas unu el la studentoj kiel aŭskultantoj en lia anglalingva

kurso.
La demandanto diris: “Kial Han Xueyu plejofte invitas vin al manĝo? Ĉu li faras tion pro

Fang Hongjian...”
La laksanto eligis “Ŝŝ!”.
La koro de Hongjian bategis pro konsterniĝo, sed li ne haltigis siajn paŝojn. La du studentoj

ankaŭ tenis sin silentaj. Kvazaŭ kun kulpa konscienco, Hongjian faris ŝtelpaŝojn kaj, kun diversaj
suspektoj, reiris al sia dormoĉambro. Han Xueyu sendube kaŝe komplotas kontraŭ li, sed li ne
scias kiamaniere. Morgaŭ li nepre malkaŝos lian artifikon. Farinte tian heroan decidon, li sukcesis
fali en dormon. Matene kiam li ankoraŭ ne vekiĝis, la lerneja servisto liveris al li leteron. Li
deŝiris la koverton kaj trovis, ke ĝi venis de fraŭlino Sun. Ŝi letere diris, ke ŝi aŭdis pri tio, ke li
refutis la erarojn en lekciado de Liu Dongfang antaŭ la vizaĝo de la studentoj en lia anglalingva
kurso. Kaj Liu Dongfang jam sciiĝis pri tio. Ŝi volis, ke li estu singardema. Hongjian nereteneble
eligis krion pro surprizo. De kie tiuj vortoj venas? Kial aldoniĝas al li alia malamiko pro nenio?
Subite li ekhavis la penson, ke tiuj tri studentoj, kiuj aŭskultas en lia kurso, estas el la fakultato
pri historio kaj sekvas la anglalingvan kurson de grupo A gvidatan de Liu Dongfang. Sendube la
demandoj elmetitaj de la trio entenas intrigon kaj li falis en kaptilon. Unuvorte estas Han Xueyu
kiu ludas artifikojn. Li ĉiam konsideras, ke Han volas amikiĝi kun li, kaj li tenas lian sekreton! Ju
pli li pensis, des pli li malamis lin. Li cerbumis longan tempon, kiel fari klarigojn al Liu
Dongfang unue.

Kiam Hongjian eniris la oficejon de la fakultato pri fremdlandaj lingvoj, fraŭlino Sun legantis
libron. Ŝi rigardis lin, kun okuloj plenaj je sensonaj vortoj. En lia gorĝo restis malgranda peco de
sekeco kaj liaj manoj iom tremetis.

Reciprokinte simplan salutadon kun Liu Dongfang, li kolektis sian kuraĝon kaj diris: “Iu
kolego diris tie kaj ĉi tie, — ankaŭ mi mem aŭdis pri tio — ke vi tre malkontentas pri mia
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instruado de la angla lingvo. Kiam vi donis lecionojn al la grupo A, vi ofte riproĉis miajn erarojn
en lekciado —”

“Kio?” Liu saltleviĝis. “Kiu diris tion?”
La vizaĝesprimo de fraŭlino Sun variis, kaj ŝi eĉ forgesis afektan legadon.
“Mia angla lingvo ne estas tre bona. Ĉifoje mi komencis instrui la anglan lingvon parte je via

ordono. Mi neeviteble faras erarojn en lekciado, kaj mi nur esperas, ke vi korektu min en la
vizaĝon. Sed mi ankaŭ aŭdis, ke tiu kolego malpaciĝas kun vi, sinjoro Liu, kaj mi ne tre kredas
liajn vortojn. Li ankaŭ diris, ke tiuj tri studentoj kiel aŭskultantoj en mia kurso estas alsenditaj de
vi por spioni.”

“Aĥ? Kiaj tri studentoj — fraŭlino Sun, iru al la biblioteko pruntepreni libron por mi, em, em,
Elektitaj Eseoj por Kolegianoj eldonitan de Komerca Eldonejo, kaj iru al sekcio pri administraj
servoj preni — preni cent foliojn da papero por malneto.”

Fraŭlino Sun malbonhumore foriris.
Aŭdinte, ke Hongjian eldiris la nomojn de tiuj tri studentoj, Liu Dongfang diris: “Frato

Hongjian, pensu, ke tiuj tri studentoj apartenas al la fakultato pri historio, kiel mi povus manipuli
ilin? Ĉu tiu kolego, kiu dissemas onidiron, estas la respondeculo de la fakultato pri historio? Se vi
kunmetos tiujn faktojn, vi komprenos.”

La aventuro de Hongjian pruviĝis kiel sukceso. Liaj manoj ĉesis tremeti. Ŝajnigante sin vekiĝi
el la sonĝo, li diris: “Han Xueyu, li...” Kaj li malkaŝis la tutan aferon pri aĉetado de diplomo de
Han Xueyu senrezerve, kiel elŝutante la rizgrajnojn el la jutsako.

Surprizite kaj ĝojante, Liu Dongfang senĉese ho-adis. Kiam li aŭdis ĉion, li diris: “Mi diru
honeste al vi, ke mia fratino en la oficejo de la fakultato pri historio aŭdis la studentojn de tiu
fakultato diri al Han Xueyu, ke vi insultis min en viaj lecionoj.”

Hongjian ĵuris, ke li ne faris tion.
Liu Dongfang diris: “Pensu, ĉu mi kredas lin? La celo de lia artifiko estas ne nur forpeli vin,

sed ankaŭ lasi lian edzinon okupi vian lokon. Li pensas, ke li jam engaĝis mian fratinon, kaj se
tiam troviĝos neniu por doni lecionojn anstataŭ vi, mi estos tro embarasita por rifuzi lian edzinon
kiel anstataŭanton. Nu, mi estas senpartia en varbado de homoj kaj mia fratino ankaŭ ne estas je
lia privata dispono. Eĉ se ŝi perdos sian laboron, mi decidas ne ŝpari penojn por teni la pozicion
de mi, ŝia pliaĝa frato. Nu, mi montros al vi umon, kiun la oficejo de la rektoro sendis hieraŭ.”

Eltirinte la tirkeston, li elprenis faskon da paperfolioj kaj donis ĝin al li. Ĝi estis peticio de la
grupo Ĉ de la anglalingva kurso kun titolo “Peto por substitui bonan instruiston kaj plibonigi nian
studadon”. La peticio prezentis de la komenco ĝis la fino, ke Hogjian ne estas kvalifikta instrui la
anglan lingvon, kaj citis sur ĝi liajn plumerarojn kaj neglektojn en korektado de ekzercoj por
pruvi lian malkompetentecon en la angla lingvo. Kiam Hongjian legis ĝin, lia vizaĝo ruĝiĝis ĝis
la oreloj.

Liu Dongfang diris: “Ne donu atenton al ili. La studentoj de la grupo Ĉ havas tiel malaltan
nivelon, ke ili ne kapablas fari tion. Certe tiuj tri aŭskultantaj studentoj elmetis tiun ideon kaj eble
Han Xueyu metis siajn manojn sur ĝi. La rektoro sendis ĝin kun notoj kaj volis, ke mi faru
enketon. Mi nepre vin pravigos.”

Hongjian diris multajn dankojn. Ĉe disiĝo Liu Dongfang demandis al li, ĉu li jam malkaŝis al
aliaj la sekreton de Han Xueyu, kaj admonis, ke li ne diros tion al aliaj. Kiam Hongjian eliris, li
renkontis revenantan fraŭlinon Sun. Ŝi laŭdis, ke li tenis la avantaĝon en la interparolo kun Liu.
Aŭdinte tion, li eksentis ĝojon. Sed kiam li ekpensis, ke ŝi eble jam vidis tiun peticion, li ekhavis
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profundan honton dum kelka tempo. Tiu peticio firme gluiĝis en lia konscio, kiel gluema papero
kaptanta muŝojn.

Liu Dongfang estis vere kapabla sufiĉe por forigi embarason. La sekvantan tagon, kiam
Hongjian gvidis la kurson, tiuj tri aŭskultantoj ne ĉeestis. Ĉio iris pace ĝis la fina ekzameno. Liu
Dongfang konsilis al Hongjian, ke tiu estu indulgema en poentdonado al malbonaj
ekzamenpaperoj kaj rigora al la bonaj, ĉar, se multos malsukcesontoj de la ekzameno, tio kaŭzos
antipation de studetoj, kaj se multos la studentoj kun bonaj poentoj, tio malaltigas la prestiĝon de
la instruisto. Unuvorte, kiam oni donas poentojn al studentoj, oni devas “sendi lignokarbon en
neĝa vetero”, t.e. doni helpon al bezonantoj, sed ne esti avarema, — kiel Liu Dongfang diris:
“Unu cendo povas aĉeti nenion, por ne paroli pri centono de cent poentoj!” — nek “fari ion bonan
ankoraŭ pli bona”, lasante la studentojn rigardi la poentojn tro senvaloraj kaj la lecionojn tro
facilaj — kiel Liu diris: “Oni devas doni al almozpetanto almenaŭ unu dolaron, t.e. cent cendojn,
sed neeblas doni cent poentojn al studentoj.”

Tiun tagon, kiam la fina ekzameno finiĝis, Wang Chuhou renkontis Hongjian. Li diris, ke lia
edzino volas intervidiĝi kun li kaj Xinmei. Li demandis al li, en kiu tago ili estos libera dum
vintraj ferioj, kaj li volis inviti ilin al manĝo. Aŭdinte, ke ili ambaŭ vojaĝos al Guilin dum vintraj
ferioj, li ridete diris, pinĉante sian barbon: “Por kio? Mia edzino volas esti svatistino por vi
ambaŭ.”
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arbo ofte konsistis el du malsupreniraj strekoj, sed tiu de Wang Chuhou estis nur strio.
Antaŭ dudek jaroj li ekportis barbon. Tiam ĉiuj oficialuloj tenis sian supran lipon kovrita

per densaj viloj. Sen lipharoj ili ne povus montri sian statuson, ĝuste kiel antikvaj filozofoj de la
okcidentaj landoj, kiuj ĉiam portis longajn harojn sub la mentono kiel signo de saĝo. Kiam li
servis kiel sekretario en la oficejo de la provinca milita gubernatoro, la trapoforma barbo de la
marŝalo aspektis impone, kvazaŭ transplantite el la reklamo pri Jintan-medicino. Li ne kuraĝis
flegi la samforman barbon, ĉar li timis, ke la marŝalo kulpigus lin pro arogado. La marŝalo portis
nigran rondrandan trapforman barbon, dum li nur pli malgrandan ruĝan pintan trapforman barbon.
Oni ne sciis, kial tiu, kiu ne disponis pistolon, ne povis kreskigi okulplaĉajn lipharojn. Liaj
lipharoj, kaj maldensaj kaj molaj, falpendis ĉe ambaŭ buŝanguloj, kiel komo de la novstilaj
interpunkcioj, nek arkiĝante nek supren-turnante elegante. Dume liaj nigraj densaj brovoj ŝajne
konkuris kun tiuj longaj brovoj de la Feo de Longviveco. Kvazaŭis, ke, kiam li razus sian vizaĝon
antaŭe, li senzorgeme forrazus ambaŭ brovojn kaj barbon, kaj li haste alpremis ilin al la antaŭaj
lokoj, sed li miksus ilin, tiel ke sur lia buŝo troviĝus brovoj, kiuj neniel kreskus, dum sur la frunto
estus barbo, kiu ĉiam propsperus. Tian barbon li ne preferis restigi, tial antaŭ kvin jaroj kiam li
edziĝis kun nuna edzino, li fine trovis bonan pretekston forrazi sian barbon. Tamen kiel ĉiuj
oficialuloj, rabistoj, hazardludantoj kaj spekulistoj, li kredis je la sorto. Ĉiuj astrologoj diris, ke li
havas “lignecan” sorton kaj “lignecan” formon, kaj liaj hararo kaj barbo similas al branĉoj de
arbo, sen kiuj la arbo jam velkus. Li, ĉirkaŭ kvardek-jara, kompreneble havis duone kalvan kapon,
kaj li tute dependis de kelkaj lipharoj por montri, ke la maljuna arbo ankoraŭ disfloras kaj ne
venas al la fino de sia vivo. Tamen por la dudek-kvin-jara nova edzino, li ne povis domaĝi eĉ
solan haron, tiel ke li forrazis du flankojn de la barbon kaj restigis pinĉaĵon en la mezo. Pro tio, ke
tiu pinĉaĵo ne estis tiom densa, li tondetis ĝin en solan linion, kiel tiu de la filmstelula stilo. Tio
neeviteble ruinigis la geomancian dispozicion de lia vizaĝo, tiel ke malfeliĉoj alvenis unu post la
alia. Apenaŭ lia nova sinjorino edziniĝis al li, ŝi malsaniĝis; kaj li estis akuzita kaj perdis sian
rangon. Feliĉe, kiam oficialuloj stumble falis, ili ĉiam surteriĝis sur la kvar piedoj, kiel la kato
desaltis de altaĵo, kaj ne dronis en granda embaraso. Li konsolis sin per tio, ke li dekomence ne
vivas de salajro. Cetere li estis intelektulo de malnova speco ankoraŭ kun agmaniero kaj kutimoj
de antaŭa Qing-dinastio. Kiam li oficis kiel oficialulo, li kondutis elegante, kaj post kiam li
eksiĝis el la ofico, li ankoraŭ povis okupiĝi pri akademiaj studoj. La malsano de lia edzino ĉiam
restis la sama kaj ne serioziĝis. Eble tio estis la efiko de lia sola linio de barbo. La sorto ĉe li
ankoraŭ ne malboniĝis ekstreme.

Se la restantaj kelkaj lipharoj de Wang Chuhou povis reteni parton de bonŝanco, ne necesis
diri, ke li tenis grandan fortunon, kiam li ne forrazis sian barbon. Ekzemple lia unua edzino, kiu
dividis suferojn kun li dekomence, diris adiaŭ al la mondo je lia volo, tiel ke li ekhavis belan duan
edzinon por daŭrigi sian geedzecan vivon. Post kiam li edziĝis pli ol dudek jarojn kaj lia unu filo
jam diplomitiĝis el universitato, estus jam la tempo por lia edzino morti. Morto de edzino estas
plej ŝparema afero. Kvankam oni devas elspezi sumon da mono por ŝia funebrado kaj entombigo,
ĉu oni ne bezonas pagi alimenton al la eksedzino? Ĉu oni ne bezonas duoble pagi pro bigamio?

B
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Multaj homoj havas mortendan edzinon, sed ili ne trafis la bonŝancon ĝustatempe funebri pri sia
mortinta edzino, kiel Wang Chuhou. Kaj krome oni faras mondonacojn ĉe funebraĵoj, sed mankas
eĉ tiaj malgrandaj mondonacoj okaze de divorco aŭ bigamio, por kiuj oni devas pagi
proceskoston. Kvankam Wang Chuhou servis kiel oficialulo, li esence estis literaturisto. Kaj
literaturistoj tre ŝatas mortadon de homoj, ĉar ili ekhavas temojn por verki funebrajn artikolojn.
Ĉerkovendistoj kaj enterigistoj nur faras negocojn pro novaj mortintoj, dum la literaturisto povas
verki pri malnovaj mortintoj de unu jaro, kelkaj jaroj, kelkdek jaroj kaj eĉ kelkcent jaroj.
Memorigo pri Unujara Datreveno de Morto kaj Dediĉo al Tricentjara Funebrado ambaŭ estas
same bonaj temoj. Morto de edzino — aŭ morto de edzo, ĉar troviĝas literaturistinoj — precipe
estas bona temo. Kvankam aliaj ankaŭ havas talenton en verkado, la edzino aŭ edzo apartenas al
vi kaj la temo estas via propra patento. Kiam Wang Chuhou verkis Konciza pri mia mortinta
edzino kaj la funebran poemon dum funebraj tagoj, li jam ekpensis pri la bonaj versoj de antikva
poeto “Antaŭ mi staras novaj edzino kaj gefiloj, / jam la dua ĉapitro de mia vivo komenciĝis”, sed
li malamis, ke li ne povis uzi tiujn versojn portempe, kaj esperis, ke, post kiam li duafoje edziĝos
kaj generos infanojn, li verkos alian poemon Ĉagrene Verkitan Okaze de Unuajara Datreveno de
Morto de Mia Edzino kaj intermetos en ĝi tiujn versojn modifitajn. Sed nun li ankoraŭ ne verkis
tiun poemon, ĉar lia dua edzino ankoraŭ ne naskis infanon pro malsano. Ŝi devis flegi sin pro
malsano hejme, kaj fine la malsano kvazaŭ jam fariĝis familiano, rifuzante deŝiri sin de ŝi. Pro tio
ŝi restis malforte gracila la tutan jaron, kio igis ŝian mezaĝan edzon iri de kompato al timo. Ŝi iam
studis en universitato unu jaron, retiriĝis pro anemio por reakiri la sanon kaj restis hejme kvar aŭ
kvin jarojn. Kiam ŝi ne sentis kapdoloron aŭ kapturnon nek malkomforton de la korpo, ŝi lernis
pentri ĉinstilajn pentraĵojn sub la gvido de instruisto kaj ludis pianon por pasigi la tempon. La
ĉinstilaj pentraĵoj kaj piano estis la kultura parto de ŝia doto, egalantaj al la universitata diplomo
(en vernisita ligna kadro) kaj foto kun bireto (en dekses-cola orita kaj vernisita ligna kadro) de
aliaj virinoj. Pro tio, ke Wang Chuhou ne konis la okcidentan muzikon, li nature konsideris, ke ŝi
bone ludas pianon. Kaj li nur konis iom pri la ĉinstilaj pentraĵoj kaj li ankaŭ sentis, ke ŝiaj
pentraĵoj estas pli-malpli bonaj. Li ofte diris al la gastoj: “Ŝi tiom ŝatas muzikon kaj pentradon, ke
tiuj aferoj forkonsumis ŝian mensan forton. Kiel ŝi povus havi sanan korpon!” Sinjorino Wang
diris al la gastoj: “Pro mia malbona sano mi ne povas ofte tuŝi tiujn aferojn, tial mi ne povas bone
ludi pianon nek produkti bonajn pentraĵojn.”

Ekde kiam ili alvenis al ĉi tiu vilaĝeto, sinjorino Wang ofte kverelis kun sia edzo pro la soleca
vivo. Kun avantaĝa deveno ŝi malestimis la edzinojn de la kolegoj, konsiderante, ke ili troviĝas
en mizera malriĉeco. Ŝia edzo ne trankviliĝis pri la vizitoj al sia hejmo far fraŭlaj kolegoj, kiuj
estis tre junaj en liaj okuloj. Gao Songnian sciis, ke ŝi sentas enuon en la hejmo, kaj volis doni al
ŝi postenon en la lernejo. Sed tre saĝa ŝi estis kaj ŝi kategorie rifuzis la proponon. Unue ŝi sciis, ke
ŝi ne havas sufiĉan kvalifikon kaj povas esti ne pli ol sensignifa oficisto, kio damaĝos ŝian
dignecon, kaj due ŝi sciis, ke ĝi estas la mondo de viroj. Eĉ en tiaj landoj, kiaj Britujo kaj Usono,
kie virinaj rajtoj estas multe emfazataj, oni ankoraŭ starigas viron kiel Dion, nomatan nur per He
(li), sed ne per She (ŝi). Kiam virinoj eliras labori, kiel ajn alta ilia pozicio, ili ankoraŭ estas
utiligataj de viroj. Nur post la kulisoj virinoj povas, kiel edzinoj aŭ amatinoj, direkti aŭ manipuli
la virojn.

Fraŭlino Fan, la konsilanto de studentinoj kaj lektoro de la fakultato pri politika scienco, tre
adoris sinjorinon Wang kaj ili ofte faris vizitojn unu al la alia. La fratino de Liu Dongfang, kiel
antaŭa studentino de Wang Chuhou, ankaŭ iris al ŝia hejmo por babilo de tempo al tempo.
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Unufoje Liu Dongfang konfidis sian fratinon al ŝi por svatado. Origine svatado kaj patrinado estis
du bazaj deziroj de virinoj. Sinjorino Wang, kiu jam sentis sin multe enua, ricevis la konfidon,
kvazaŭ senlaborulo trovus la dungiĝon. Wang Chuhou pensis, ke svatado por aliaj ne kaŭzas
danĝeron kaj la svatistino mem ne povas sin doni al aliaj. Sinjorino Wang jam planis edzinigi
fraŭlinon Fan al Zhao Xinmei kaj fraŭlinon Liu al Fang Hongjian. Fraŭlino Fan estis iom pli aĝa
kaj pli malbela ol fraŭlino Liu, sed ŝi estis lektoro. Ŝia estonta edzo devis esti fakultatestro kun pli
alta rango. Fraŭlino Liu estis instrua asistanto, tial jam sufiĉis por ŝi edziniĝi al vicprofesoro. Kaj
pri fraŭlino Sun, ŝi neniam vizitis sinjorinon Wang, kaj tiu renkontis ŝin unu aŭ du fojojn, kiam
tiu vizitis fraŭlinon Fan. Sed sinjorino Wang ne havis bonan impreson pri ŝi.

Du tagojn post kiam Hongjian kaj Xinmei revenis el Guilin, ili ricevis la invitilon de Wang
Chuhou. La duo kutime ne havis kontakton kun Wang nek renkontis lian edzinon. Kiam ili vidis
la invitilon, ili ekmemoris la babilon pri svatado.

Hongjian diris: “Tiu maljunulo Wang sin tenas arogante. Nur Gao Songnian kaj tri ĉefoj de
kolegioj estas tiuj, kiuj havas tian privilegion manĝi en lia hejmo, kompreneble inkluzive de tiuj
el la fakultato pri la ĉina literaturo. Eble vi rajtas, do kial vi trenas min tien? Se paroli pri svatado,
ĉi tie ne estas taŭgaj virinoj, ĉu? Kia oldulo li estas!”

Xinmei diris: “Ne gravas por ni pririgardi sinjorinon Wang. Eble tiu maljunulo Wang
edzinigos unu el nevinoj de li aŭ de lia edzino — mi aŭdis, ke sinjorino Wang estas tre bela — al
vi. Maljuna Wang diris tion al vi, sed ne al mi. Li celas nur vin. Vi sentas vin embarasita iri tien.
Do, vi fabrikis falsan edikton de imperiestro kaj trenas min por akompani vin. Vi eĉ diras, ke li
volas fari svatadon por ni ambaŭ! Mi ne bezonas alies svatadon.”

Post kelktempa buŝbatalo, ili decidis viziti gesinjorojn Wang kaj vidi klare, kio estas tio, antaŭ
ol ŝerco fariĝos fakto.

La duon-okcidentstila bangalo el nigraj brikoj luita de la familio Wang estis la plej bona
konstruaĵo de la loko escepte de la konstruaĵoj en la lernejo. Rojo apartigis ĝin de la lernejo. En
vintro la rojo sekiĝis kaj sur ĝia fundo plene sterniĝis rulŝtonetoj, kiuj ŝajnis ovoj nove elmetitaj
de la rojo. Kiam la rojo sekiĝis, oni preferis treti sur la rulŝtonetojn por transpasi la rojon anstataŭ
iri sur la ponto el lignaj tabuloj. Tio montris, ke, se ne ekzistas danĝero, oni volontas agi en
kontraŭkutima maniero. La salono de la bangalo estis tre vasta kaj havis maton sterniĝantan sur la
brika planko. La malnovmodaj tablo kaj seĝoj el palisandro aspektis elegante kaj masive, kiujn
Wang Chuhou aĉetis de oficiro en la urbeto. Se li havigos al si pli bonan postenon kaj foriros de
la lernejo, li povos vendi tiujn meblojn al la lernejo.

Wang Chuhou ĝojmiene elvenis unue. Li demandis al ili, ĉu ili sentas malvarmon en la salono,
kaj ordonis al servoknabino alporti braĝujon. La duo unuvoĉe laŭdis, ke lia domo estas bona kaj
la dekoracio pli eleganta, kaj rimarkis, ke lia domo estas la plej bona en la domoj, kiuj ili vidis
dum la lastaj ses monatoj. Kun triumfa mieno sinjoro Wang eligis longan suspiron kaj diris: “Tio
kalkuliĝas al nenio! Antaŭe mi havis kelkajn aĵojn, sed ĉifoje mi perdis ĉiom da ili. Vi ambaŭ ne
vidis mian domon en Nankino, kiu ankoraŭ ne forbruliĝis de japanoj, sed la kolektitaĵoj kaj
mebloj ĉiuj malaperis senspure. Feliĉe mi estas optimisma, alie mi jam korŝiriĝis ĝis morto.”

Tiajn vortojn ili jam ne nur ofte aŭskultis ripetade, sed ankaŭ formis la kutimon diri mem
lastatempe. Ĉifoja katastrofo de militado nature reduktis multajn riĉulojn kaj domposedantojn al
malriĉuloj, kaj samtempe donis al multaj malriĉuloj la ŝancon rememori sian pasintan vivon kiel
milionuloj. Japanoj forbruligis multe da imagitaj domoj, forrabis multe da utopiaj bienoj kaj
detruis multe da unuflankaj amoj. Ekzemple, Lu Zixiao ofte konigis, ke antaŭ milito du aŭ tri
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fraŭlinoj konkuris edziniĝi al li, “Nun kompreneble la situacio estas tute alia!” Li Meiting subite
konstruigis okcidentstilan domon en Zabei-distrikto de Ŝanhajo. Kaj nun? Tre malfeliĉe!
Damnindaj japanoj ĝin forbruligis. La perdo vere ne povis esti kalkulebla. Fang Hongjian ankaŭ
kelkoble grandigis sian malnovan rezidejon en la okupita hejmloko, sed mirige estis, ke la
grandigo de la rezidejo ne invadis la terenon de la najbaro. Zhao Xinmei, kiu loĝis en koncesia
kvartalo, ne povis blagi pri sia domo, kaj nur esprimi sian memfidon, ke li estis impone
belaspekta fraŭlo kaj neniam ĉagreniĝis pri amligo, ĉar multaj fraŭlinoj korinklinis al li antaŭe. Se
la milito nur ne okazus kaj la Oficejo de Intertraktantoj ne retiriĝus al la landinterno, li povus
daŭrigi sian oficon, ne, iri supren, kiel oficialulo. La antaŭmilita vivo de Wang Chuhou eble ne
estis tiel lukse kiel li priskribis, sed la kolegoj kredis lian fanfaronadon, ĉar liaj nunaj vivkondiĉoj
estis vere pli komfortaj ol tiuj de la aliaj. Kaj krome oni sciis, ke li estis eksigita korupta
oficialulo — “La registaro rare estis tiel rigora al li, sed li jam rikoltis sufiĉe multe!”

Montrante la kaligrafaĵojn kaj pentraĵojn far modernaj famuloj pendigitajn sur la muro,
Wang diris: “Multon el ili miaj amikoj donacis al mi post mia rifuĝo. Mi jam perdis intereson kaj
mi ne plu kolekte aĉetos antikvaĵojn. Cetere estas preskaŭ nenio inda je aĉetado en la landinterno.
Tiuj du pentraĵoj estas produktoj de mia edzino.”

Ili ambaŭ tuj stariĝis kaj zorgeme pririgardis la du mallarĝajn pendrulaĵojn de pejzaĝaj
pentraĵoj. Fang Hongjian diris, ke li ne scias, ke sinjorino Wang povas pentri kaj li tre surpriziĝas,
dum Zhao Xinmei rimarkis, ke li jam frue aŭdis pri bona pentrarto de sinjorino Wang kaj ŝia famo
ne estas malvera. Iliaj du opinioj estis malaj kaj komplementaj. Karesante sian barbon, sinjoro
Wang ĝoje diris: “Malfeliĉe mia edzino estas en malbona sano, ŝi trovas pentradon kaj
muzikon...”

Antaŭ ol li finis sian parolon, sinjorino Wang elvenis. Ŝia staturo estis bone proporcia. Ŝi ne
estis malgrasa, kaj mankis ruĝeta koloro sur ŝia vizaĝo, ne ŝminkita per ruĵo, sed nur per pudro.
Ŝiaj lipoj estis ŝmiritaj skarlataj kaj ŝia ĉipaŭo brilis hele purpura, igante ŝian vizaĝon kruele pala.
Ŝi havis longajn okulharojn kaj ŝiaj okulanguloj iom oblikvis supren. Ŝia nefrizita hararo estis
aranĝita en hartubero, eble pro tio, ke ŝi trovis la lokajn frizistojn tro nekompetentaj por frizado.
Ŝi ambaŭmane tenis ledan varmbotelon. Ŝiaj ungoj estis vernisitaj tute ruĝaj, sed ne makulitaj de
la koloroj, kiujn ŝi uzis por pentrado, ĉar ŝi pentris pejzaĝon per blua kaj verda koloroj.

Sinjorino Wang diris, ke ŝi volis inviti ilin ambaŭ al sia hejmo, sed pro sia malbona sano ŝi
prokrastas la inviton ĝis nun. La duo tuj demandis, ĉu ŝi jam resaniĝis, kaj diris, ke ili ne riskis
viziti ŝin dumtempe kaj vespermanĝo ne necesas. Ŝi diris, ke ŝi estas pli bonfarta en printempo
kaj somero ol en aŭtuno kaj vintro, kaj ili nepre venos por vespermanĝo.

Sinjoro Wang ridete diris: “Mi invitas vin al vespermanĝo ne por nenio. Se svatado sukcesos,
ni atendas rekompencon de vi. Via festeno honore al la svatistino devas konsisti el dek ok plus
dek ok — tridek ses tabloj!”

“Kiel ni povus toleri tiajn elspezojn!” Hongjian klamis. “Ni ne havas monon por danki la
svatistinon, por ne paroli pri edziĝo.”

Xinmei diris: “Dum ĉi tiuj jaroj, kiu havus ekstran monon por edziĝo? Mi apenaŭ prizorgas
min mem! Gesinjoroj Wang, ni komprenas vian komplezon, sed ni ne volas vespermanĝon kaj
svatadon. Ankoraŭ dankon al vi. Ĉu bone?”

Sinjoro Wang diris: “La mondo jam ŝanĝiĝis! Kial vi junuloj ne havas iom da entuziasmo?
Kial iom da... em... ‘romantikeco’ vi ne havas? Vi ne volas edziĝi kaj ŝajnigas vin senmonaj!
Bone, ni ne postulos rekompencon. Ni faru tion tute por nenio, Xian-njo, ĉu?”
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Sinjorino Wang diris: “Aĥ, mia Ĉielo! Vi eĥas vin unu al la alia. Mi ne scias multe pri sinjoro
Fang, sed la kapablo de vi studentoj revenintaj el fremdlando estas neelĉerpebla riĉaĵo. Ni konas
ĉion pri la familia fono kaj estonta perspektivo de sinjoro Zhao. Mi nur timas, ke fraŭlinoj ne
plaĉas al viaj okuloj... Jen, ĉu mi penas same kiel svatistino?” Ili ĉiuj ekridis kune kun ŝi.

“Se iu fraŭlino prenus min en siajn okulojn, mi edziĝus jam frue,” diris Xinmei.
Sinjorino Wang diris: “Mi timas, ke vi havas tro elektemajn okulojn kaj ne trovas eĉ unu

fraŭlinon, kiu plaĉas al vi. Vi fraŭlaj studentoj ĵus revenintaj de fremdlando ŝajnas nove bakitaj
pankukoj, kiujn la familioj kun filino konkure havigas al si, sed malmultaj sukcesis. Ho, mi jam
vidis multe da ili. Ju pli riĉaj la junuloj estas, des malpli ili volas edziĝi. Ili povas esti memstaraj
kaj ne zorgas pri la doto de la edzino kaj la influa povo de la edzina patro. Ili preferas amikiĝi kun
fraŭlinoj kaj diboĉe vivi, kaj por tio ili havas multe da mono. Se vi parolas pri manko de mono
por edziĝi, estas pli monŝpara preni fraŭlinon kiel edzinon ol sendistinge amikiĝi kun fraŭlinoj.
Via preteksto ne estas sufiĉe racia.”

La duo aŭskultis tion konsternite. Apenaŭ ili pretis respondi, Wang Chuhou ŝajnigis sin
serioza kaj diris: “Mi devas deklari, ke mi edzinigis vin ne por ŝpari monon. Kiam mi estis juna,
mi estis fama bonkondutulo, kaj neniam diboĉis. Se ili miskomprenas viajn vortojn, jen mi
havas!” Dirante, li petoleme palpebrumis al ili.

Sinjorino Wang eligis malŝatan elspiron. “Kiam vi estis juna? Mi...mi neniel kredas, ke vi iam
estis juna.”

La vizaĝo de Wang Chuhou ekruĝiĝis. Hongjian tuj diris, ke li ne kuraĝas vanigi tian bonan
intencon de gesinjoroj Wang, sed ili volas scii, kiujn fraŭlinojn ili rekomendas.

Manklakante, sinjorino Wang diris: “Bone, bone! Sinjoro Fang volas scii. Kiuj estas tiuj du
fraŭlinoj, ni ankoraŭ tenas tion kiel sekreton. Chuhou, ne diru al ili!”

Ricevinte ŝian intiman ordonon, sinjoro Wang revenis al antaŭa aplombeco kaj diris: “Kiam vi
alvenos morgaŭ, vi nature sciiĝos. Ne prenu tion tro serioze. Ni nur profitas tiun ĉi ŝancon por
kolektiĝi por babili. Se vi ambaŭ tute ne havas intereson, neniom gravas por ĉiuj preni manĝon
kune. Oni ne povos akuzi vin per tio en tribunalo, ha, ha! Tamen mi volas doni al vi admonon.
Miaopinie, la milito ne estas la afero de unu aŭ du jaroj, kaj eble ĝi treniĝos por longa tempo. Se
vi ne edziĝas ĝis la paco alvenos, via juneco estos malŝparita. ‘Ne prokrastu, kion oni povas bone
fari nun’. Tio estas prava. Se vi ambaŭ edziĝos, vi povos rikolti bonon ne nur de via kariero, sed
ankaŭ de via privata vivo. Nia lernejo estas promesplena, sed estas malfacile por ĝi varbi homojn
nuntempe. La talentulojn, kiaj vi ambaŭ, — Ĉu mi ne ofte babilas pri ili, Xian-njo? — kiuj
volontas servi ĉi tie, la lernejo abosolute ne forlasos. Se vi edziĝos kaj starigos vian familion ĉi tie,
vi ne povos facile translokiĝi, tiel ke la lernejo ankaŭ gajnos multe pro tio. Kaj mi mem — ne
malkaŝu tion al aliaj — eble respondecos pri la kolegio de la literaturo. La fakultato pri edukado
estos apartigita disde la kolegio de la literaturo kaj fariĝos la kolegio de instruisto-trejnado.
Sinjoro Kong, la nuna estro de la fakultato pri edukado, kompreneble ne povos ofici kiel la
dekano de la kolegio de la literaturo. Por mia privata konsidero ankaŭ mi volas reteni vin
ĉiurimede. Kun via edzino servanta en la lernejo, ambaŭ via geedzoj havos salajrojn kaj la ŝarĝo
de via vivtenado ne pliiĝos...”

Sinjorino Wang disrompis lian parolon: “Kia honto! Kiel vi ĵus diris, vi vere ne havas iom da
romantikeco. Vi nur kalkulas pri mono!”

Sinjoro Wang diris: “Kial tiel malpacienca! Mi tuj diros pri ‘romantikeco’. Geedziĝo estas la
plej bela kaj ĝojiga afero dum la homa vivo. Mi kaj mia edzino ambaŭ travivis tion. Se geedziĝo
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ne estus ĝojiga, ni devus deadmoni vin edziĝi. Ĉu ni ankoraŭ volus fari svatadon por vi? Mi kaj
ŝi...”

Kuntirinte siajn brovojn, sinjorino Wang ekskuis la manon kaj diris: “Ne plu diru. Kiel naŭza
parolo!”

Ŝi subite rememoris, ke, kiam ŝi kaj ŝia edzo faris viziton al templo en Ĉengduo lastjare, ili
vidis bonzon prediki pri metempsikozo, kaj ŝia edzo flustris al ŝi: “Se mi mortos, mi estos
renaskita kiel eble plej rapide kaj edzinigos vin la duan fojon.” Atako de abomeno fulmis tra ŝia
koro. Dume Hongjian kaj Xinmei penis devkonscie diri per flataĵo, ke ili estas la plej feliĉa el mil
paroj.

Sur la revena vojo al la lernejo la duo detale diskutis pri sinjorino Wang. Ili ambaŭ konsideris,
ke ŝi vere estas mirinda, sed ili trovis tion stranga, kial ŝi edziniĝis al sia edzo pli aĝa je dudek
jaroj ol ŝi. Ili arbitre opiniis, ke ŝia familio estas malriĉa kaj admiras sinjoron Wang kiel lokan
oficialulon. Ŝiaj pentraĵoj estis pli-malpli okulplaĉaj kaj la surskribaĵoj sur ili ŝajnis esti faritaj de
maljuna Wang.

Ŝajnigante sin sperta, Hongjian predikis, “Ĉinaj ideogramoj ne povas esti pentritaj. Tio ne
similas al pentrado, en kiu oni povas ŝmiri kaj modifi. Multaj virinoj kapablas pentri kelkajn
impresismajn pejzaĝojn, sed, se oni volas, ke ili skribu kelkajn ĉinajn ideogramojn, tio mortigus
ilin. La kaligrafaĵoj de sinjorino Wang eble estas malbelaĵoj, mi timas.”

Alveninte al la pordo de sia dormoĉambro, Hongjian apenaŭ elpoŝigis ŝlosilon por malfermi la
pordon, kiam Xinmei balbute diris: “Ĉu vi jam rimarkis...ke en la okuloj de sinjorino Wang estas
io iom simila al...Su Wenwan?”

Antaŭ ol li finis sian parolon, li rapidigis siajn paŝojn supreniri. Hongjian mirplene sekvis lin
per la okuloj.

Kiam la gastoj foriris, sinjoro Wang kun sia edzino reiris en dormoĉambron. Li demandis:
“Mi ne diris ion nedecan hodiaŭ, ĉu?” Ĝi estis la kutima demando. Ĉiufoje post societema
kolektiĝo sinjorino Wang, kiu estis ĉikanema, ĉiam korektis sian edzon.

Sinjorino Wang diris: “Ne. Mi ne havis humoron por rimarki, sed kial la aferon pri via
enoficiĝo kiel la dekano de la kolegio pri la literaturo vi diris al ili! Vi ĉiam ŝatas fanfaroni ion
antaŭtempe.”

Tiam sinjoro Wang eksentis penton, sed li insiste pravigis sin: “Ne gravas. Mi lasas ilin scii,
ke ilia vivopano estas parte en mia mano. Kial vi humiligis min hodiaŭ...” Ekmemorinte tion, li
koleriĝis. “Estas tiuj vortoj pri tio, ĉu mi estis juna aŭ ne juna.” Li aldonis la klarigon, ĉar lia
edzino montris mirplenan mienon.

Kontraŭ la spegulo sur la tualettablo sinjorino Wang estis kritikeme ekzamenanta siajn trajtojn.
Ŝi diris: “Oho, vi parolis pri tio. Rigardu vian vizaĝon en la spegulo. Kiel timiga via vizaĝo estas,
kvazaŭ vi povus forgluti homon! Mi ne volas vidi vin!” Ŝi ne forpuŝis sian edzon, kiu staris
malantaŭ ŝi, sed ŝi elprenis veluran pudrilon el pudrujo kaj dabis ĝin dufoje sur lia livida vizaĝo
en la spegulo, malklarigante lian fizionomion.

Liu Dongfang okupiĝis pri siaj personaj aferoj dum ĉi tiuj tagoj. Ĉar liaj gepatroj jam mortis,
la edziniĝo de lia plijuna fratino fariĝis lia respondeco. Lastjare en Kunmingo iu bonintence
rekomendis fraŭlon al ŝi, sed naskiĝis neniu rezulto. Kompreneble kun ŝi en la hejmo, sinjorino
Liu havis helpanton, ekzemple, ĉiujn sveterojn, kiujn la du infanoj surportis, ŝi trikis, kaj lia
pliaĝa filino dormis kune kun ŝi. Sed kiam jaroj forpasis tiamaniere, la frato kaj bofratino ektimis,
ke ŝi ne havos ŝancon edziniĝi kaj fariĝios ilia dumviva ŝarĝo. Antaŭ du jaroj ŝi rifuĝis al la
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landinterno. Tiam ŝi devis studi en la kvara lernojaro en universitato, sed la studentoj de la kvara
lernojaro ne licis transiĝi al alia lernejo. Kaj ŝia bofratino estis naskonta infanon, sed portempe ili
ne povis dungi servistinon, tiel ke la hejmo troviĝis en malordo kaj ŝia frato ne havis tempon trovi
solvon por ŝi. Pro tio ŝi prokrastis sian studadon kaj ne sukcesis diplomitiĝi el universitato. Por tio
Liu Dongfang sentis grandan bedaŭron. Li nur sinpravige diris, ke tre multaj virinoj diplomitiĝis
el universitato, sed tre malmultaj povas vere vivteni per si mem. Sinjorino Liu riproĉis al sia edzo,
ke li ne devus lasi ŝin eniri la universitaton por virinoj, kaj ke se ŝi eniris universitaton de
kunedukado, ŝi jam solvis sian edziniĝon.

Iritite, Liu Dongfang replikis: “Fraŭlino Fan diplomitiĝis el la lernejo de kunedukado. Kial ŝi
ankaŭ ne povas edziniĝi?”

Sinjorino Liu diris: “Denove vi diras la samon. Ŝi estas multe pli bona ol fraŭlino Fan.” Tiu,
kiu povis tiel taksi la fratinon de sia edzo, indis esti bofratino.

Suspirinte, li diris: “Tio eble estas ŝia fato. Mia patrino diris, ke kiam mia plijuna fratino
naskiĝis kun la vizaĝo malsupre kaj la dorso supre, tio signifas, ke ŝi mortos en la hejmo de sia
patrino. Kiam ŝi estis malgranda, ni ofte priŝercis ŝin. Nun ŝajnas, ke ŝi vere fariĝos maljuna
fraŭlino.”

Sinjorino Liu tuj diris: “Kiel ŝi povus vivi kiel maljuna fraŭlino en estonteco? Se ŝi vere
maljuniĝos, ŝi edziniĝos al vidvo, kiel sinjorino Wang, ĉu bone?” Ŝi subkomprenigis, ke la homa
penado povus ŝanĝi la faton.

Lastjare kiam Liu Donfang helpis al Fang Hongjian liberiĝi de malfacila situacio, li subite
pensis, ke estos ne malbona afero, se Fang fariĝos la edzo de lia plijuna fratino. Ĉar Fang estas
sub lia protekto, li devas esti dankema kaj koni lian favoron. Se li fariĝos lia bofrato, li povos
firmigi sian pozicion en la lernejo. Se li mistrafos ĉi tiun bonŝancon, li estus malsaĝulo de ĉiuj
flankoj. Ankaŭ sinjorino Liu laŭdis sian edzon pro lia rapidmova pensado, kaj ŝi nur timis, ke
Fang estas tro malkompetenta kaj bezonas ŝian edzon por sekurigi lian laboron por vivpano. Poste
aŭdinte de sia edzo, ke Fang estas sufiĉe lerte kapabla, ŝi ĉesis maltrankviliĝi. Ŝi jam planis, ke
post geedziĝo la nova paro loĝos en la vaka ĉambro de ŝia propra domo. Tamen oficiala
lu-kontrakto devos esti subskribita, alie, se du familioj ne apartiĝos unu de la alia, kiam la familio
Fang havos infanojn, ĝi forkaptos ĉiujn fortunon kaj inteligentecon de la familio Liu.

Kiam sinjorino Fang konsentis ricevi svatadon, gesinjoroj Liu tiel ĝojis, ke ili malkaŝis la
informon al fraŭlino Liu. Ili pensis, ke ŝi ĝojos kun hontemo, sed ne imagis, ke ŝi sintenas silenta
kun ruĝiĝinta vizaĝo.

Sinjorino Liu malkaŝe diris: “Ĉu vi jam vidis tiun sinjoron Fang? Via frato diris, ke kompare
kun tiu en Kunmingo...” Lia edzo maltrankvile piedbatis ŝian piedon sub la tablo.

Fraŭlino Liu malfermis sian buŝon kaj parolis multe. Unue ŝi diris, ke ŝi ne volas edziniĝi.
Kiu petis al sinjorino Wang fari svatadon por ŝi? Krome, ĉu virinoj estas tiom senvaloraj?
“Svatado” kaj “rekomendo” sonas vere orelplaĉaj! Ĉu virinoj sin ŝminkas por elektado de viroj,
kvazaŭ kokoj kaj anasoj vendataj en bazaro? Se ili ne plaĉas al viroj, post manĝado ĉe la sama
tablo, neniu vorto pri tio plu alvenas. Kia humiligaĵo! Ŝi aldonis, ke ŝi ne manĝas en la hejmo de
sia frato kaj lia edzino por nenio. Tiuj hejmaferoj, kiujn ŝi faras en la hejmo, tute egalas al tiuj de
servistino. Do, kial ili forpelas ŝin? Parolante, ŝi fariĝis pli kaj pli kolera. Ŝi eĉ eldiris la aferon,
ke ŝi ne sukcesis diplomitiĝi el universitato. Post tio sinjoro Liu riproĉis al sia edzino, ke ŝi ne
devus mencii la aferon pri svatado por ŝi en Kunmingo, tiel ke tio kaŭzis ŝian plenan koleron.

Sinjorino Liu kolereme diris: “Kiel obstinan temperamenton vi kaj via fratino havas! Kiu
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edzinigos ŝin, tiun trafos malfeliĉo!”
La sekvantan matenon ilia pliaĝa filino, kiu kundormis kun fraŭlino Liu, raportis al siaj

gepatroj, ke tiu ploradis tra duona nokto. Tiun tagon fraŭlino Liu prenis nek matenmanĝon nek
tagmanĝon, kaj ŝi iris tien kaj reen ĉe la bordo de la rivero malantaŭ la domo. Gesinjoroj Liu
terure konsterniĝis, pensante, ke la rivero memorigas ŝin pri memmortigo, kaj eĉ se ŝi ne sukcesos
mortigi sin, estos malbone lasi la tutan lernejon sciiĝi pri la afero. Sekve de tio ili tuj sendis sian
pliaĝan filinon por sekvi ŝin. Feliĉe ŝi revenis por vespermanĝo kaj forglutis eĉ du bovlojn da
rizaĵo. De tiam ili ne plu menciis la aferon. Kiam la invitilo de la familio Wang alvenis, ŝi
akceptis ĝin, sed tenis sin silenta. Ŝiaj frato kaj bofratino ne riskis sondi ŝian opinion. Post
interkonsiliĝo, ili decidis, ke, se ili ankoraŭ vidos la signon de ŝia ago ĉe la mateno de la aranĝita
vespermanĝo, ili petos al sinjorino Wang persvadi ŝin. Tiun matenon fraŭlino Liu ordonis al la
maljuna servistino pretigi gladilon, por ke ŝi povu gladi kelkajn vestaĵojn. Ŝiaj frato kaj bofratino
kaŝe ridetis, rigardante unu al la alia.

Fraŭlino Fan trovis, ke la sekreto en la koro, same kiel tusado en la gorĝo, neregeble jukas.
Tio estas homa vanteco, ke iu lasas aliajn sciiĝi, ke li havas sekreton, sed ne lasas ilin sciiĝi, kian
sekreton li havas, kaj igas ilin pridemandi aŭ diveni. Al fraŭlino Fan mankis tia pridemandanto,
kun kiu ŝi povis intime babili. Ŝi loĝis en la sama ĉambro kun fraŭlino Sun, kaj kiel kutime ili ne
povis teni bonan rilaton. Antaŭe ŝi sola loĝis komforte en larĝa ĉambro kaj pro nenia kaŭzo
fraŭlino Sun okupis la duonon de ŝia ĉambro. Se fraŭlino Sun estus bela kaj riĉa, ŝi eble pardonus
ŝin, sed fraŭlino Sun estis nenio alia ol ordinara fraŭlino. Kaj eĉ se fraŭlino Sun devenis de
Ŝanhajo, escepte de tio, ke ŝia ĉipaŭ-o estis pli mallonga ol la ŝia, ŝi neniel povis vidi, ke fraŭlino
Sun estas pli laŭmoda ol ŝi. Kvankam ordinare ili ofte eliris fari aĉetojn, ili tamen ne estis
kor-ĉe-koraj amikoj. Ekde kiam sinjorino Wang diris, ke ŝi volas prezenti ŝin al Zhao Xinmei, ŝi
sintenis singardema kontraŭ fraŭlino Sun, ĉar tiu ofte parolis pri siaj vizitoj al Zhao Xinmei en la
loĝejo de profesoroj. Kompreneble fraŭlino Sun diris al ŝi, ke ŝi vokas Xinmei “onklo Zhao”, sed
nunaj junulinoj facile forgesas la distingon inter la junaj kaj maljunaj. Pro tio ŝi tenis la invitilon
de la familio Wang kiel sekreton.

Kiel unu el siaj hobioj, fraŭlino Fan ŝatis spekti modernajn teatraĵojn, precipe tragediojn. Pro
tio, ke ne prezentiĝis modernaj teatraĵoj en la loka teatro, ŝi aĉetis kiel eble plej multe da famaj
teatraĵoj de la ĉinaj dramaturgoj por zorgema legado. Ŝi emfaze substrekis per ruĝa krajono tiajn
frazojn en la dialogoj kiaj “Ni devas esti bravaj, bravaj kaj bravaj!”, “Ni vivu ĝojplenan vivon, ni
mortu meritplenan morton!” kaj “La malluma nokto jam profundiĝas, ĉu la lumo ankoraŭ
malproksimas?” Ŝi silente legadis aŭ deklamadis ilin, kvazaŭ ŝi jam akirus la solvon de siaj vivaj
enigmoj. Nur en malĝojaj tempoj, kiam la bela luno vekis ŝiajn personajn sentojn aŭ kiam ŝi
plenumis sian devon kiel konsilanto de studentinoj, sed tiuj, rifuzante ŝiajn konsilojn, plendeme
diris: “Ŝi ne estas pli ol universitata diplomito. Ĉu ŝi estas kvalifikita doni konsilojn al ni? Tio,
kion ŝi povas fari, nur regas maljunajn servistinojn kaj disdonas tualetajn paperojn!” — nur tiam,
ŝi trovis, ke tiuj signifoplenaj maksimoj apenaŭ helpas. Vivo ne estis tiom ĝuebla nek morto tiom
facila. La malluma nokto ŝajne tre profundiĝis, sed la lumo ankoraŭ ne vidiĝis. Amo en tragedioj
estis plejparte noble romantika. Ankaŭ ŝi sentis, ke antaŭ ŝia edziniĝo, ŝi certe travivos animajn
konfliktojn. Nur unu aferon ŝi ne povis solvi. Ŝi aŭdis, ke ju pli spertoriĉa en amo la virino estas,
des pli grandan ĉarmon ŝi havas, kaj ke la viro nur volas edzinigi la virinon kun ĉasta kaj pura
koro. Se Zhao Xinmei petos ŝian manon, kian teniĝon ŝi prenos inter la alternativoj? En la tago
antaŭ la difinita vespermanĝo, subita inspiro venis en ŝian kapon. Ŝi elpensis kontentigan teniĝon,
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ke multaj manie korinklinis al ŝi, sed ŝi neniam amis iun ajn, kaj tial tio estas ŝia unua amo. Ĝuste
tiun tagon, kiam ŝi faris aĉetojn en la strato, la butikistino demandis al ŝi: “Ĉu vi estas studentino,
fraŭlino?” Tiu demando malpliigis la ŝarĝon de ŝia psika aĝo je ses aŭ sep jaroj. Ŝi paŝis ĝoje,
kvazaŭ ŝi havus la piedojn kun risortoj. Reveninte al la lernejo, ŝi diris tion al fraŭlino Sun kaj tiu
diris: “Ankaŭ mi elmetus tian demandon. Vi vere aspektas kiel studentino.” Fraŭlino Fan kulpigis
ŝin pro ŝia nesincereco.

Fraŭlino Fan estis iom miopa. Kvankam ŝi ne sciis la maksimon de usonanoj “Men seldom
make passes / At girls wearing glasses” (Viroj malofte ĉasas / fraŭlinojn kun okulvitroj), ŝi ne
surportis okulvitrojn. Dum ŝi studis en lernejo, ŝi ne devis ne surmeti okulvitrojn por kopii notojn
el la nigra tabulo, ĉar ŝi ne konis unu el la studentoj, kiu havis amikecon sufiĉan por pruntedoni
siajn notojn al ŝi por kopii, kaj la studentinoj, kiujn helpis studentoj, ankaŭ ne volis pruntedoni la
originalajn kaj kompletajn, pliigitajn kaj reviziitajn notojn de ilia kunlaboro. Rilate al tiuj
studentinoj, kiuj ne ricevis la helpon de studentoj，— hm! — kvankam fraŭlino Fan ankaŭ estis
virino, ŝi ne alte taksis la kapablon en farado de notoj de tiuj de sia sama sekso. Kiel aliaj virinoj
lernemaj kaj zorgemaj pri sia eksteraĵo, ŝi surportis senkadrajn okulvitrojn kun platenaj branĉoj.
Senkadraj okulvitroj ŝajnis senlimaj kaj pli aŭ malpli fandiĝis kun la vizaĝo, tiel ke estis tutee
gale surmeti ilin aŭ ne. Ili ne similis al kadritaj okulvitroj, kiuj havis klarajn limojn. Surmeti tiajn
okulvitrojn egalis al pendigo de la ŝildo de pedantino. Nun tian paron da okuvitroj ŝi devis uzi,
kiam ŝi spektis teatraĵojn. Krome kiam ŝi estis partoprenonta la grandan okazon, kiel la hodiaŭan,
ŝi bezonis ĝin ne nur por kombado kaj tualetado, ĉar ŝi povis zorgeme ekzameni sian ŝminkadon,
sed ankaŭ, post finiĝo de tualetado kaj ŝanĝado de vestoj, por rigardi sian “ĝeneralan vidon” de
malproksime antaŭ la vesteja spegulo. Ŝi mem sentis, ke mankas brilo al ŝiaj okuloj, eble pro
lastnokta nebona dormo kaŭzita de troa ekscititeco. Sinjorino Wang havis okulharan ŝminkon.
Kial ŝi ne iros pli frue pruntepreni ĝin por aldoni al siaj okuloj nebulan kaj sonĝsimilan esprimon?
Ŝi ankaŭ povos peti al sinjorino Wang doni komentojn pri ŝiaj vestaĵoj kaj ŝi faros korekton kiel
eble plej rapide. Fraŭlino Fan estis “konsilanto de studentinoj”, kaj ŝi jam kultis sinjorinon Wang
kiel konsilanton de “konsilanto de studentinoj”.

Tuj post la kvina ŝi jam atingis la domon de la familio Wang. Ŝi diris, ke ŝi alvenos frue por
doni helpon. Sinjoro Wang diris, ke, ĉar la gastoj ne multas ĉi-vespere kaj li jam mendis pladojn
el la plej bona restoracio en la urbeto, la helpo ne estas bezonata. Li ankaŭ bedaŭris, ke la bona
kuiristo en la hejmo mortis dum rifuĝo kaj nuna servistino ne povas prepari pladojn sufiĉe bonajn
por regali gastojn.

Sinjorino Wang diris, “Ĉu vi kredas ŝin! Ŝi venas hodiaŭ ne por helpi, sed por montri sian
kapablon, tiel ke ŝi lasos Zhao Xinmei sciiĝi, ke ŝi havas ne nur bonan klerecon kaj belan
aspekton, sed ankaŭ povas bone mastrumi la hejmon.”

Fraŭlino Fan ne permesis al ŝi babilaĉi plu kaj flustre petis al ŝi fari kelkajn komentojn pri ŝi.
Sinjorino Wang kritikis, ke ŝi ŝminkis sin ne sufiĉe ruĝa, kaj diris, ke ŝi devas aldoni ĝojigan
ruĝan koloron, kiel amerikaj indianoj kun triumfa ruĝo sur la batalkampo. Fraŭlino Fan
prunteprenis okulharan ŝminkon de ŝi. Ŝi deklaris, ke ŝi ne havas trakomon, tial ne estas danĝero
infekti. Ekstere Wang Chuhou aŭdis nenion, sed nur seninterrompan ridadon. Tio vere estis “Kie
kolektiĝas kokoj kaj anasoj, tie multas fekaĵoj; kie estas junaj virinoj, tie multas ridoj.”

Fraŭlino Liu estis la lasta alvenanto. Ŝi havis sincere afablan vizaĝon kaj grasetan korpon.
Ŝiaj vestaĵoj estis tiel striktaj, ke ĉifaĵoj estiĝis je ŝia ekmovo. Vidinte, ke tiu duo estas
rekomenditaj, Xinmei kaj Hongjian volis rideksplodi pro malespero. Ili ĉiuj renkontiĝis antaŭe,
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nur sen paroli unu al la alia. Fraŭlino Fan ŝajnis desegni nevideblan cirklon kaj inkludi sin mem
kaj Xinmei en ĝin, kaj ilia interparolo eĉ ne lasis al aliaj intermeti vortojn. Unue Xinmei diris, ke
la urbeto estas tre enuiga kaj mankas al ĝi lokoj por distriĝo.

Fraŭlino Fan diris: “Ĉu ne estas tiel! Ankaŭ mi trovas, ke troviĝas tre malmulte da homoj
ĉirkaŭe, al kiuj mi emas alparoli. Estas vere enue resti ĉi tie!”

Xinmei demandis al ŝi, kiel distri sin. Ŝi diris, ke ŝi ŝatas spekti modernajn teatraĵojn, kaj ŝi
demandis al Xinmei, ĉu li ŝatas rigardi tiajn teatraĵojn.

Xinmei diris: “Mi tre ŝatas modernajn teatraĵojn. Bedaŭrinde mi ne rigardis...em...multe.”
Fraŭlino Fan demandis al li pri Cao Yu76.
“Mi konsideras, ke li estas la plej...em...granda dramaturgo,” diris Xinmei, konfuze divenante.
Ĝoje manklakante, fraŭlino Fan diris: “Sinjoro Zhao, mi tre ĝojas, ke via opinio estas tute

sama kiel la mia. Kiu el liaj teatraĵoj estas la plej bona, laŭ via opinio?”
Xinmei ne imagis, ke post la diplomitiĝa ekzameno li devas ankoraŭ travivi tian ekzamenon.

Lia kapablo doni ambiguajn kaj dusencajn respondojn, kiun li formis dum dekkelkaj jaroj da
testoj kaj ekzamenoj, jam estis neglektita. Li senpripense diris: “Ĉu li jam verkis la libron kun la
titolo...em... ‘Tio nur estas...’...”

La ŝokita vizaĝesprimo de fraŭlino Fan igis lin ne povi eldiri, ĉu la lasta vorto de la titolo “Tio
nur estas...” estas “printempo”, “somero”, “aŭtuno” aŭ “vintro”. Ŝia surpriziĝo ŝajnis
buŝo-malfermilo de dentisto, kiu tenis ŝian buŝon tiel larĝe malfermita, ke ŝiaj supra kaj malsupra
makzeloj ne povis kuniĝi dum longa tempo. Kiel tio malesprigos ŝin, se ŝia edzo estas tiom stulta
kaj senscia! Feliĉe geedziĝo ankoraŭ malproksimas kaj ŝi havas tempon instrui lin. Ŝi tuj metis
iom da arto en sian nature ŝokitan vizaĝesprimon. Xinmei konfesis, ke li estas senscia kaj
babilaĉis. Ŝi klarigis al li, ke “Li Jianwu”77 ne estas la pseŭdonimo de Cao Yu kaj li estas alia
dramaturgo. Ŝi aldonis, ke se Xinmei volas legi teatraĵojn, ŝi havas kelkajn en la mano. Xinmei
tuj esprimis dankon al ŝi.

Subite ŝi ridete diris: “Sed mi ne povas pruntedoni al vi miajn teatraĵojn. Se vi volas legi, mi
trovos ilin por vi aliloke.”

Xinmei demandis, kial ŝi ne povas pruntedoni ilin. Fraŭlino Fan diris, ke ŝiaj kelkaj teatraĵoj
estas donacitaj de la aŭtoroj. Li certigis al ŝi, ke li ne difektos aŭ perdos tiajn valoraĵojn.

“Sed ne estas tiel,” kokete diris fraŭlino Fan, “Tiuj dramaturgoj estas tre naŭzigaj. Ili skribis
sensencaĵojn sur la librojn, kiujn ili donacis al mi. Mi ne povas lasi vin vidi tion. Kompreneble ne
gravas doni ilin al vi.”

Pro tio Xinmei eksentis devon por diri, ke li nepre legos ilin.
Fraŭlino Liu ne parolis multe. Hongjian, kiu venis speciale por hodiaŭa vespermanĝo, nur

donis kelkajn sensencajn intermetojn en la konversacion. Dume sinjorino Wang estis parolema
kaj ŝi superŝutis fraŭlinon Liu per demandoj.

Wang Chuhou paŝis enen dum kelka tempo, eliris kaj diris al sia edzino: “Mi jam faris
inspektadon.”

Hongjian demandis al li, kion li inspektis.
Sinjoro Wang ridete diris: “Tio estas ridinda rakonto. Mi dungas du servistinojn. Tiu ĉi

servoknabino servas ĉe ni, kiam ni atingis ĉi tien, jam je pli ol jarduono. Kaj la alian servistinon
mi ŝanĝis kelkfoje pro malkontenteco. La unua servistino, kiun mi dungis, petis permeson reiri

76 Cao Yu (1910-1996): ĉina moderna dramisto.
77 Li Jianwu (1906-1982): ĉinaj modernaj verkisto kaj dramisto.
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hejmen ĉiutage. Post vespermanĝo ŝi vidiĝis nenie, kaj la bovloj estis amasigitaj nelavitaj. Mi
pensis, ke tio ne povus daŭri, tial mi ŝanĝis ŝin per la alia. Tiu estis tre kvieta. Ŝi restis ĉi tie
dekkelkajn tagojn, sen hejmeniri. Pri tio mi kaj mia edzino ĝojis. Ha, iun profundan nokton, iu
frape faligis la pordon de nia domo. Okazis, ke ŝi havis amaton kaj li ofte ŝteliris al mia domo por
rendevuoj kun ŝi. Kiam ŝia edzo aŭdis pri tio, li venis kapti sian edzinon en adultado. Mi furioze
koleriĝis. Fine ni anstataŭis ŝin per tiu, kiu nun servas ĉe ni. La nuna servistino estas sagaca. Ni
instruis al ŝi prepari kelkajn simplajn pladojn kaj ŝi faras tion pli-malpli bone. Kelktempe la
kvanto de almanĝajoj ŝajnas tre malmulta. Mi konsideras, ke la servistino eble retenas iom da
monon al si, kiam ŝi faras aĉetojn. Ĉiuj avidas je malgranda profito. Kiel oni diras, ‘Se vi estas
nek malsaĝa nek surda, ne fariĝu familiestro”. Mi do forlasis tion. Ankaŭ estas ĝenaĵo ofte ŝanĝi
servistinojn! Do mi kaj mia edzino nur iom riproĉis ŝin kaj lasis tion for. Unufoje amiko de
rektoro Gao alportis de malproksime al li tridek paserojn. La rektoro petis al mi kuiri ilin kaj li
estis venonta por vespermanĝo. Sciu, ke la rektoro ŝatas veni al mia hejmo por vespermanĝoj.
Mia edzino diris, ke frititaj paseroj estas sengustaj. Laŭ la kuira metodo de ŝia hejmloko, oni
plenigas per viandaj dishaketaĵoj la ventron de paseroj kaj poste stufas ilin en saŭco. Tiun
vesperon nur malmultaj manĝantoj: rektoro Gao, mi, mia edzino kaj sinjoro Wang de la fakultato
pri matematiko, kiu estas tre interesa homo. Sinjoroj Gao kaj Wang konsentis, ke tio estas la plej
bona metodo kuiri paserojn. Post finmanĝado sinjoro Wang subite demandis, ĉu la sumo de
paseroj estas tridek. Ni pensis, ke li ankoraŭ ne manĝis sufiĉe, li diris, ke ne. Laŭ lia kalkulo, ni
jam manĝis nur dudek — Xian-njo, dudek-kio? — dudek kvin, kaj restis ankoraŭ kvin. Mi diris,
ĉu mi mem faris trompaĵon pri tio, kaj rektoro Gao ankaŭ diris, ke tio estas absurda. Mia edzino
iris al kuirejo pririgardi. Vere ŝi vidis duonbovlon da supo kun kvar...ne, kvin paseroj en ĝi. Ĉu vi
scias, kion la servistino diris? Ŝi diris, ke ŝi restigas ilin por meti en miajn nudelojn la sekvantan
matenon. Ni kaj koleriĝis kaj ridis samtempe. Neniu volis manĝi tiujn ekstrajn paserojn...”

“Bedaŭrinde! Kial vi ne donacis ilin al mi!” abrupte intermetis Xinmei, kiu, kvazaŭ tuj
sufokota homo, subite elkurus el la densa gaso por fari enspiron de freŝa aero.

Sinjorino Wang ridete diris: “Kial vi ne alvenis tiam? Fine ni preparis nudelojn kun ili por
rektoro Gao.”

“Ŝajnas,” diris Hongjian, “ke via servistino estas stulte fidela. Kvankam ŝi ne estas tiel
zorgema, ŝi havas bonan koron.”

Karesante sian barbon, sinjoro Wang ridegis kun la vizaĝo turnita al la ĉielo.
Sinjorino Wang diris: “Stulte fidela? Ŝi estas nek stulta nek fidela! Dekomence ni jam estis

trompita de ŝi. Lastfoje la kokaĵa supo, kiun si alportis, gustis kiel boligita akvo. Mi diris tion al
mia edzo: ‘Tio ne estas supo kun kokaĵoj, sed la akvo, en kiu koko sin banis.’ Li misaŭdis, ke mi
diris ‘La akvo, en kiu koko lavis siajn piedojn.’ Li ŝerce diris al mi ‘Vi pensas, ke vi estas diable
saĝa kaj sagaca, vi certe trinkis tiun pied-lavitan akvon’ —” Ĉiuj ĉeestantoj ridis. Sinjoro Wang
ĝoje ĝuis sian spritaĵon — “Mi alvokis ŝin por demandi pri la kialo, kaj ŝi rifuzis konfesi. Poste
mi demandis la servoknabinon per la rimedo minaca kaj flata, kaj mi fine venis al la fakto. Tiu
maljuna servistino havas filon. Ĉiufoje kiam mi regalis gaston, ŝi alvokis lin kaj elelektis bonajn
pecojn por li, kiu sin kaŝis en la tenejo de rizo por manĝi. Mi demandis al la servoknabino, kial ŝi
ne diris tion al mi pli frue, kaj ĉu ŝi ankaŭ partoprenis en ŝtelado de manĝaĵoj. Tamen ŝi ne volis
respondi. Ŝi fine malkaŝis, ke la maljuna servistino permesis edzinigi ŝin al sia filo. Ĉu tiu
servistino estas tre malstulta? Pro tio, ĉiufoje kiam mi regalas gastojn, ni faras inspektadon tra la
domo. Laŭ mi ni ne plu povas daŭre dungi ilin ambaŭ. Se ŝanco alvenos, ni dungos aliajn anstataŭ
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ili.”
Ĉiuj gastoj ekparolis samtempe. Xinmei kaj Hongjian diris: “Servistoj vere prezentas

problemon.”
“Tio morte timigas min. Feliĉe mi estas sola. Mi ne bezonas servistinon,” diris fraŭlino Fan.
Fraŭlino Liu diris: “Ankaŭ la servistino en nia hejmo ofte faras ruzaĵojn.”
Sinjorino Wang ridete diris al fraŭlino Fan: “Vi baldaŭ ne estos sola — fraŭlino Liu, viaj frato

kaj bofratino vere nutras dankemon al vi.”
La servistino alportis manĝaĵojn, kaj ĉiuj konkure okupis sian sidlokon. La gastiganto diris, ke

ĉirkaŭ la ronda tablo oni ne distingas honorajn sidlokojn disde la ordinaraj, sed oni devas teni la
ordon. Kaj li ankaŭ petis, ke oni manĝu pli multe, ĉar ne estas multe da pladoj. Kompreneble la
gastoj diris, ke abundas pladoj, kaj nur kelkaj homoj ne povas formanĝi tre multe.

Sinjoro Wang diris: “Ej, hodiaŭ ni forgesis inviti fraŭlinon Sun loĝantan en la sama ĉambro
kun fraŭlino Fan. Ŝi neniam faris viziton al ni.”

Fraŭlino Fan oblikve ekrigardis al Xinmei. Kiam Hongjian aŭdis mencion de fraŭlino Sun, lia
koro bategis kaj lia vizaĝo febris. Li trovis sin tre ridinda. Kian rilaton li tenas kun fraŭlino Sun?

Sinjorino Wang diris: “Tiutempe sinjoro Zhao kunportis tiun fraŭlinon. Ni ĉiuj divenis, ke ŝi
estas la amatino de sinjoro Zhao. Kaj poste ni scias, ke ili ambaŭ ne havas tian rilaton.”

“Jen kiel timiga tiu onidiro estas!” Xinmei ridete diris al Hongjian.
Fraŭlino Fan diris: “Fraŭlino Sun havas amaton nun. Tio ne estas onidiro. Mi loĝas kun ŝi en

la sama ĉambro kaj mi klare scias pri tio.”
Xinmei demandis, kiu li estas. Memfide pensante, ke ŝi mencios lin, Hongjian devigis sin

aplomba.
“Mi ne povas likigi ŝian sekreton,” diris fraŭlino Fan.
Hongjian haste manĝis, tenante la muskolojn de sia vizaĝo senĉese moviĝi por ne montri lian

veran vizaĝesprimon.
Ĵetinte ekrigardon al Hongjian, Xinmei ridete diris: “Eble mi scias, kiu li estas, mi ne bezonas

vian mencion.”
Kun manĝaĵo en la buŝo Hongjian preskaŭ eligis “Ne diru sensencaĵon!”
Fraŭlino Fan miskomprenis la rideton de Xinmei, sed ŝi trankvile diris: “Ĉu vi jam scias pri

tio? Kiel bone informita vi estas! Lu Zixiao ĉasis ŝin dum la vintraj ferioj. Tiam ili korespondis
unu kun la alia ĉiutage kaj tenis tre bonan rilaton. Tiutempe vi estis en Guilin, kiel vi sciiĝis pri
tio?”

La sentoj de Hongjian ŝajnis kirlakvo. Li trankviliĝis pro tio, ke li ne implikiĝis en la afero,
sed kiam li aŭdis, ke fraŭlino Sun tenas bonan rilaton kun alia viro, li sentis korŝiran ĉagreniĝon.
Nun ke mi fakte ne enamiĝas al fraŭlino Sun, kial mi oponas, ke ŝi tenas bonan rilaton kun Lu
Zixiao? Fraŭlino Sun havas sian propran amindecon, sed ŝia ĉarmo estas nenatura kaj altrudita.
Tio ne estas vera beleco. Kompreneble ŝi havas amindan temperamenton. Tio tute estas la kulpo
de Xinmei, ĉar lia ŝerco radikiĝis en mia menso. Ŝi absolute ne korinklinas al tiaj homoj, kia Lu
Zixiao. Tamen fraŭlino Fan diris, ke ili korespondis unu kun la alia ĉiutage, kaj ŝi ne mensogis
pro nenio. Pensante pri tio, li jam perdis sian humoron.

Aŭdinte tion, gesinjoroj Wang kaj fraŭlino Liu surpriziĝis.
Xinmei alprenis la sintenon de granda politikisto, kiu aŭskultis la raportadon de informoj,

kvazaŭ jam frue sciiĝinte. Kun serioza mieno, li respondis: “Mi havas mian kanalon por ricevi
informojn. Lu Zixiao iam petis al sinjoro Fang rekomendi fraŭlinon Sun al li, kaj mi ne aprobis.
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La aĝo de Zixiao estas tro pli granda...”
Sinjorino Wang diris: “Ne ŝovu vian nazon en alies vazon. Vi ne estas ŝia vera ‘onklo’. Eĉ se

vi estus ŝia ‘onklo’, do kion vi povus fari... Se mi frue konus la aferon, ni devintus ankaŭ inviti
ilin ambaŭ. Tamen Zixiao kondutas kiel diablido. Mi ne tre ŝatas lin.”

Skuante sian kapon, sinjoro Wang diris: “Tio ne eblas. Rilate la homojn el la fakultato pri
historio, ju malpli da kontaktoj kun ili ni faras, des pli bone. Zixiao estas la pilastro de historiaj
profesoroj, kompreneble li ne estas rigardata kiel diablido. Sed li estas pli malbona ol diablido, li
estas homido kun malica intenco, ha, ha! Tiu ulo ŝatas klaĉi. Han Xueyu estas ankaŭ skeptika. Se
vi invitas liajn subulojn al manĝo, sed ne lin mem, tiu suspektas, ke vi komplotas kun ili kontraŭ
li. La lernejo jam troviĝas en granda malordo pro tiaj klikoj, kiaj ‘kliko de kantonanoj’, ‘kliko de
fortaj junuloj’ kaj ‘kliko de studentoj revenintaj el Japanio’. Sinjoro Zhao kaj sinjoro Fang, vi
ambaŭ nun manĝas kun mi, ĉu vi ne timas, ke oni titolas vin ‘kliko de Wang’? Kelkaj jam diris,
ke la frato de fraŭlino Liu apartenas al ‘kliko de Wang’.”

Xinmei diris: “Mi scias, ke ekzistas pluraj malgrandaj rondoj en kolegoj, kiuj ofte kolektiĝas
por kunmanĝo. Mi kaj Hongjian aliĝas al neniu el ili. Lasu ilin titoli nin per io ajn laŭ sia plaĉo.”

Sinjoro Wang diris: “Vi ambaŭ apartenas al ‘kliko de drak-sekvantoj’ de sinjoro Gao, kiu
konsistas el liaj parencoj, studentoj kaj malnovaj amikoj. Kompreneble, sinjoro Fang, vi ne
konatiĝis kun sinjoro Gao antaŭe, sed pro via rilato kun sinjoro Gao pere de sinjoro Zhao, vi
staras ĉe la periferio de la kliko aŭ vi estas libelo sur la draka korpo. Ha, ha! Sinjoro Fang, mi nur
ŝercas. Mi scias, ke tio estas senbaza onidiro, alie mi vere ne kuraĝus inviti vin ambaŭ al mia
hejmo.”

Fraŭlino Fan havis neniom da intereso pri la klikoj en la lernejo. Kaj ŝi sentis, ke ŝi havas
devon ataki fraŭlinon Sun: “La afero pri klikoj en la lernejo estas vere stulta. Fraŭlino Sun estas
tre bona persono, sed ŝi estas tre malordema. Ŝiaj aĵoj troviĝas ĉie en la ĉambro... Sinjoro Zhao,
pardonon. Mi forgesis, ke ŝi estas via ‘nevino’.” Ĉe tio ŝi montris honteman kaj embarasan
rideton.

Xinmei diris: “Tio ne gravas. Sed, Hongjian, ni ne trovis ŝin malordema, kiam ni kunvojaĝis.”
Ĉar Hongjian aŭdis, ke li staras ĉe la periferio de “kliko de drak-sekvantoj”, li sentis kaj

surprizon kaj koleron. Demandite de Xinmei, li pretervole respondis: “Jes.”
Sinjorino Wang diris: “Laŭdire, sinjoro Fang estas bona parolanto en konversacio. Kial vi ne

parolas hodiaŭ?”
Hongjian tuj diris, ke la pladoj estas tre bongustaj kaj li eĉ englutis sian langon kune kun la

manĝaĵo.
Meze de la manĝado, ili parolis pri manko de distriĝo. Sinjorino Wang diris, ke ŝi havas

kompleton da maĝango, sed la hejmo proksimas al la lernejo.... Antaŭ ol ŝi finis sian parolon,
sinjoro Wang intermetis: “Mia edzino havas tre malfortajn nervojn. La bruo de ludado de
maĝango estas tre laŭta, tial ŝi ne ludas... Kiu frapas je la pordo en ĉi tiu momento?”

“Ha, sinjorino Wang, kial vi ne invitas min kiel gaston? Sinjoro Wang, mi flaras mian vojon
laŭ la bonodoro de manĝaĵoj,” dirante, Gao Songnian eniris.

Ĉiuj respektoplene stariĝis kaj salutis lin ĉe sia sidloko, krom sinjorino Wang, kiu, langvore
tenis la seĝdorson en duonsida kaj duonstara pozicio, diris: “Ĉu vi jam vespermanĝis? Prenu pli
iom,” kaj vokis al servistino alporti seĝon, bovlon kaj manĝbastonetojn por li. Xinmei haste cedis
al li sian seĝon kiel honoran sidlokon kaj apartigis sin de fraŭlino Fan. Rektoro Gao, post ŝajna
rifuzo, sidiĝis trankvile. Apenaŭ li prenis manĝbastonetojn kaj okule balais la tablon, li ekkriis:
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“Aĥ, mi ne povas sidi sur tiu ĉi seĝo! La sidlokoj estas speciale aranĝitaj. Kiel stulta mi estas!
Kiel mi povus apartigi vin ambaŭ? Xinmei, sidu ĉi tien.”

Xinmei rifuzis. Rektoro Gao cedis ĝin al fraŭlino Fan, kaj tiu nur ridetis, alteniĝeme al sia
sidloko kiel gluiĝema malta sukero. Povante fari nenion, la rektoro nur diris: “Bone, bone! En
ĉiuj eventoj sub la ĉielo, tio, kio kuniĝas longe, tendencas apartiĝi, kaj tio, kio estas apartigita
longe, tendencas kuniĝi,” kaj ĝoje ridis. Poste li komplimentis fraŭlinon Fan pri ŝia beleco. Li
prenis buŝplenon da alkoholaĵo. Lia flaveta vizaĝo glate razita brilis kiel cirita flaveta ledŝuo.

Pro la afero, ke li fariĝis vicprofesoro, Hongjian kovis rankoron kontraŭ Gao Songnian, tiel ke
li faris tre maloftajn kontaktojn kun li. Li neniel pensis, ke Gao estas tiel akomodiĝema. Gao
Songnian, kiel studanto pri biologio, sciis, ke “la supervivo de la plej taŭgaj” estas la principo de
la ĉielo kaj la tero. Li memfide kredis, ke li estas la plej adaptiĝema al la medio, kaj konis, kion
diri al diversaj personoj en diversaj okazoj. Kiel “la ĉefa gvidanto de la trupo kun 200,000
imperiestraj soldatoj” en malnova romano, kiu estis priskribita kiel “scipovanto pri ĉiuj dek ok
militartoj”, Gao Songnian, kiel la ĉefo de la universitato, ankaŭ konis ĉiujn lernobjektojn de tri
kolegioj kaj dek fakultatoj en la universitato. Lia konado estis tre perfekta. Kelkaj lipservaj vortoj
nur eniris tra oreloj kaj eliris el la buŝo sen halti en cerbo dum momento. Unu tagon la Asocio de
Politika Scienco okazigis inaŭguran kunvenon kaj petis al li fari paroladon kaj li elokvente parolis
pri la internacia situacio kaj komparis faŝismon kun komunismo, asertante, ke en la lasta analizo
la nuna ĉina politika sistemo estas la plej bona. Alian tagon la Asocio pri Literaturaj Studoj
okazigis amuziĝan renkontiĝon, en sia instrukcio, krom tio, ke poezio estas “animo de la nacio”
kaj literaturo estas “ilo de psika konstruado”, li ankoraŭ admonis al ĉiuj ĉeestantoj por fariĝi “la
hindia Tagore, la brita Ŝekspiro, la franca...em...Ruseo (li elparolis ‘roso’), germana Goeto,
usona...usonaj literatoroj tre multas.” Trian tagon la Asocio pri Fiziko okzigis kunvenon por
bonvenigi novajn anojn, (tiam ankoraŭ ne estis atombombo por priparoli), li nur povis voki
kelkfoje teorion de rilativeco, igante Ejnŝtejnon trans la oceano febri ĉe oreloj kaj senĉese ternadi.
Krome li ankoraŭ elbuŝigis “Fik!” unu aŭ du fojojn, dum li babilis kun milita instruanto. Tiu
mirplene kaj ĝoje rigardis lin kun pli granda respekto, konsiderante, ke li estas de lia sama speco.
Hodiaŭ Gao havis simplan manĝon kun kelkaj konatoj, inkluzive de virinoj, kaj li adaptis sin
malsame al la okazo per ŝercoj kaj spritaĵoj.

Sinjorino Wang diris: “Ĉiuj riproĉas al vi, ke vi elektis ĉi tiun aĉan lokon por starigi la
lernejon. Ĉiu enuas ĝis morto.”

“Se vi mortus pro enuiĝo, mi ne povus repagi vin per mia vivo. Mi eble preskaŭ povus repagi
aliajn per mia vivo. Sed la vivo de sinjorino Wang estas tre valora kaj mi ne povus repagi sufiĉe,
ĉu, sinjoro Wang?”

Kun tiel humura ĉefo ĉiuj penis plenumi sian devon kaj eligis respektoplene unu aŭ du ridojn.
Zhao Xinmei diris: “Estus pli bone, se ni povus aŭskulti al radiaj elsendoj.”
Fraŭlino Fan ankaŭ diris, ke ŝi ŝatas aŭskulti al radiaj elsendoj.
Wang Chuhou diris: “La malproksima loko ankaŭ havas sian avantaĝon. Oni ne povas distriĝi,

sed nur faras vizitojn unu al la alia, tiel ke ĉiuj intimigas siajn rilatojn inter si kaj amikiĝas unu
kun la alia. Eble la intimaj amikoj povas fari paŝon antaŭen... Sinjoro Zhao, sinjoro Fang kaj du
fraŭlinoj, ĉu ne?”

La rektoro krie elbuŝigis “Bone!” en la tono, per kiu li gvidis aliajn kanti partian kanton,
lernejan kanton aŭ krii sloganon, kaj proponis toston al ĉiuj ĉeestantoj.

Hongjian diris: “Sinjorino Wang ĵus parolis pri ludado de maĝango por dis...”
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“Kiu ludas maĝangon?” la rektoro abrupte interrompis.
“Ĉu sinjoro Ŭang ne prunteprenis de ni maĝangon por ludi ĉiutage?” demandis sinjorino

Wang, ignorante la avertan rigardon de la rektoro.
Hongjian diris: “Ĉiuokaze mi kaj Xinmei ne interesiĝas pri maĝango-ludo. Ni volis aĉeti

kartojn por ludi bridge (briĝon). Sed ni ne sukcesis, kvankam ni traserĉis la tutan urbeton. Kaj
fine ni aĉetis kompleton da ĉina ŝako. Kiam Xinmei perdis la ludon, li batis la tablon per ŝakpecoj.
La lignaj ŝakpecoj ne povas elteni lian forton kaj li disrompis plurajn pecojn. Dum ĉi tiuj du tagoj
ni ne povis plu ludi ŝakojn.”

Fraŭlino Fan ridetis al Xinmei trans rektoro Gao sidanta inter ili, kaj diris, ke ŝi ne imagas,
ke li estas tiel infaneca. Fraŭlino Liu petis al Hongjian diri, kiel Xinmei kondutis, kiam li perdis la
ludon.

Rektoro Gao diris: “Ludi ŝakojn estas bone. Feliĉe vi ne sukcesis aĉeti kartojn. Malgraŭe la
kartoj estas ilo por hazardludo. Kvankam ludi kartojn ne eligas bruon, estas nebone, se studentoj
sciiĝos pri tio. Li Meiting malpermesas al studentoj ludi kartojn laŭ la komunaj principoj de
kunvivado de studentoj kaj instruistoj...”

Hongjian pensis, ke Gao Songnian kondutis kiel ordinara homo antaŭ kelkaj minutoj, sed nun
li denove surportas la maskon de la rektoro. Li dezirus diri: “Diskonigu la ludon de maĝango de
la familio Ŭang al la publiko kaj invitu studentojn al hazardludado. Tio estas nenio alia ol
kunvivado de instruistoj kaj studentoj.”

Sinjorino Wang malpacience interrompis Gao kaj diris: “Mi tuj eksentas kapdoloron, kiam mi
aŭdas ‘kunvivadon’. Tio estas inventaĵo de Li Meiting. Lia familio ne estas ĉi tie kaj tio nur
suferigas tiujn kun familianoj. Vere mi timas bruadon, tial mi ne ludas maĝangon. Nun mi volas
ludi. Se vi volas puni min, rektoro Gao, punu min do. Li Meiting ne rajtas tirani super mi.”

Rektoro Gao sentis la koketecon de sinjorino Wang, kiam ŝi volis, ke li punu ŝin. Lia koro
tremis kaj la korpo varmiĝis. Li diris: “Kiel mi povus puni vin! Estas malfaciloj en funkciigao de
lernejo... Nur demandu al sinjoro Wang pri tio... Kolegoj devas esti toleremaj kaj afablaj unu al la
alia.”

Kun malvarma rideto sinjorino Wang diris: “Mi ne estas kolego de Li Meiting. Rektoro, kiam
vi dungis min al via lernejo kiel...vian servistinon? Por esti instruisto mi ne taŭgas—” Gao
senĉese eligis konsolan voĉon el sia gorĝo — “Hodiaŭ estas merkredo,” ŝi daŭrigis, “Sabate mi
reprenos la kompleton da maĝango kaj ludos tra la tuta nokto. Ni nur vidos, kion Li Meiting
povos fari. Sinjoro Zhao kaj sinjoro Fang, ĉu vi havas kuraĝon alveni por ludo?”

Suspirinte, Gao diris: “Mi ne volus paroli pri tio. Sinjorino Wang, pro tio, kion vi diris, mi nur
diros al vi ĉiuj. Hodiaŭ mi alvenis kiel neinvitita gasto por interkonsiliĝi kun sinjoro Wang pri la
afero de Li Meiting. Mi ne scias, ke vi regalas gastojn.”

Ĉiuj unuvoĉe diris: “Ni ĝojas, ke vi alvenas, rektoro. Ordinare vi ne emas alveni, eĉ se ni
petas vin.”

Sinjoro Wang kviete demandis: “Kio pri Li Meiting?”
Sinjorino Wang montris plenvizaĝan tediĝon, ne volante aŭskulti plu.
“Kiam mi atingis la oficejon,” la rektoro diris, “li alvenis kaj demandis al mi, kiun ni petos

por parolado en la memorfesta kunveno de la venonta lundo. Mi respondis, ke mi ankoraŭ ne
trovis la taŭgan personon. Li diris, ke li volontas preterpase paroli pri la konvenaj amuzoj de
universitataj instruistoj kaj studentoj dum la periodo de Rezistmilito kontraŭ Japanio en sia
“raporto de superrigardanto” — Sinjorino Wang eligis “Hm!” — “Mi diris, ke estos bone. Li diris,
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ke post lia parolado, se studentoj demandos al li, ĉu la maĝango-ludo por hazardludo en la hejmo
de sinjoro Ŭang estas rigardata kiel konvena amuzo, kiel li devos respondi —” Ĉiuj tuj
ekkomprenis kaj eligis “Ho!” — “Mi kompreneble ŝirmis vin kaj diris, ke nenio tia okazis. Li
diris: ‘Ĉiuj kolegoj sciiĝis pri tio, kaj nur vi rektoro estas tiu, al kiu oni ne diris tion.’ — Xinmei
kaj Hongjian diris: “Babilaĉo! Ni ne scias pri tio.” — “Li diris, ke li faris ĝisfundan enketon. La
vetaĵo estas granda. La kompleto da maĝango estas via. Kiu kaj kiu estas regulaj ludantoj, kaj vi,
sinjoro Wang estas unu el ili —”

La vizaĝo de sinjoro Wang fariĝis skarlata. Kaj la gastoj sinĝene gapis al siaj propraj bovlo
kaj manĝbastonetoj. Dum pluraj sekundoj la tuta ĉambro estis tiel silenta, ke oni povus aŭdi
formikojn rampi sur la planko — sed tiam ne troviĝis formikoj.

La rektoro montris nenaturan rideton. Li daŭrigis: “Estas alia ridindaĵo. Sinjorino Wang, vi
certe ridos pri tio. Sinjoro Li aŭdis de oni-ne-scias-kie, ke via maĝango estas farita el kaŭĉuko
fabrikita en Usono, kaj ne eligas bruon, ludate...” La tuta ĉambro skuiĝis per ridoj, tiel ke la
streĉiteco iom moderiĝis.

Hongjian demandis al sinjorino Wang, ĉu ĝi vere estas senbrua. Ŝi mokis, ke li estas tiom
kampulaĉo kiom Li Meiting, kaj aldonis: “Kial Blindulo Li fariĝus Surdulo Li? De kie oni povus
havigi al si sensonan maĝangon fabrikitan en Usono!”

Rektoro Gao tamen tute ne prenis tian frivolecon en siajn okulojn. Kun firme fermita buŝo li
ne ridis por iom montri sian malaprobon.

“Kion li volas fari? Ĉu deklari tion al studentoj?” diris sinjoro Wang.
Sinjorino Wang diris: “Kial ne malkaŝi la tutan aferon al la publiko? Tiele ni povos ludi en

plena lumo anstataŭ ŝtele kovri la tablon per littuko kaj la littukon per laktolo...”
Fraŭlono Fan saĝe komentis: “Tio estas ‘sensona maĝango!”
“Mi jam enuiĝis resti ĉi tie,” diris sinjorino Wang. “Lasu Li Meiting levi tumulton. La

studentoj forpelos vin kaj rektoro Gao maldungos vin, tion mi deziras por forlasi ĉi tiun lokon.”
Rektoro Gao elbuŝigis “Tut! Tut! Tut!”
Sinjoro Wang diris: “Li embarasigas min tute pro tio, ke li ne povas okupi la sidlokon de la

estro de la fakultato pri la ĉina litaraturo. Fakte mi vere ne volas preni tiun oficon. Mi jam petis
eksiĝi kelkfoje antaŭ la vizaĝo de la rektoro, rektoro Gao, ĉu ne? Sed mi memvole postulas eksiĝi.
Se iu devigos min foriri, mi ne akceptas kaj mi insiste restos ĉi tie. Li Meiting, li mistaksas min.
Tion, kion li faris, ankaŭ mi scias, hm! Ekzemple li vizitis bordelon en urbeto.”

Sinjoro Wang ĉesis paroli dramece kaj la aliaj eligis ekkrion pro surprizo. Xinmei kaj
Hongjian tuj ekmemoris pri Wang Meiyu.

Post momenta paŭzo rektoro Gao diris: “Li ne povus iri tiel malproksimen, ĉu?”
Vidinte, ke la rektoro estas tiel partia al li, Hongjian ne povis subpremi sian koleron kaj diris:

“Miaopinie, tio, kion sinjoro Wang diris, estas probabla. Sinjoro Li vojaĝis ĉi tien kune kun ni kaj
faris multajn ridindaĵojn. Se vi ne kredas, demandu al Xinmei.”

Kun malaprobemo sur la vizaĝo la rektoro diris: “Ĝentlemano kaŝas malbonaĵon kaj
diskonigas bonaĵon. Estas plibone ne zorgi pri tiuj privataj aferoj inter viroj kaj virinoj.”

Tiam fraŭlino Fan, kiu estis demandonta al Xinmei pri io ridinda, estis tiel timigita, ke ŝi
prenis kuleron da kokaĵa supo kaj englutis ĝin kune kun la demando.

Konsciante, ke liaj vortoj eble ofendos Wang Chuhou, rektoro Gao tuj aldonis: “Frato
Hongjian, ne miskomprenu min. Meiting kaj mi estas malnovaj kolegoj. Mi nature konas lian
konduton. Sed ne necesas por sinjoro Wang kvereli kun li. Mi elpensos rimedon por kvietigi lin
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poste.”
Sinjorino Wang grandanime diris: “Unuvorte mi kulpas. Fakte Chuhou volus starigi supraĵan

rilaton kun li kaj mi eksentis abomenon je ekvido de lia vizaĝo. Mi neniam invitis lin al nia hejmo.
Ni ne similas al Han Xueyu kaj lia fremdlanda edzino, kiuj regalas la studentojn el la fakultato pri
historio per simpla manĝo ĉiu tri tagojn kaj per bankedo ĉiu kvin tagojn. Kaj estas tre mirinde, ke
ili regalas la studentojn per manĝo kaj invitas la kolegojn nur al trinkado —” Hongjian
ekmemoris pri la studento el la fakultato pri historio, kiu faris kvar aŭ kvin laksojn tra la nokto —
“Elspezado estas bagatelo. Mi estas ne tiom energiplena nek kapabla kiom la fremdlanda virino.
Ŝi estas okcidenta virino, kiu kapablas trakti tiajn aferojn, kiaj societemado, regalado kaj
kontaktado, kaj eĉ povas kanti, dum mi estas nur maljunulino el la vilaĝo en Ĉinio, kiu ĉiam
restas deteniĝema kaj ne faras ridindaĵojn. Mi ofte diras: se vi havas kapablon, estu profesoro; se
vi ne kapablas, do foriru; ne faru vian edzinaĉon esti servantino al la studentoj kaj kolegoj —”
Hongjian nereteneble ekkriis: “Brave!” Kvakam Wang Chuhou sciis, ke lia edzino ne celis lin, li
tamen sentis varmiĝon tra la korpo — “Ne necesas por sinjoro Gao kvietigi Li Meiting, nek por
Chuhou peni kontraŭstari lin. Ni elpensu rimedon por allogi lin al la hejmo de la familio Ŭang por
ludi maĝangon, ĉu ni metos finon al tio?”

“Sinjorino Wang, vi estas...vere saĝa!” Kun admiro rektoro Gao frapis la tablon per mano,
ĉar li ne povis frapi ŝin je la kapo, la ŝultro aŭ la dorso. “Nur vi povas elpensi tian artifikon! Kiel
vi scias, ke Li Meiting ŝatas ludi maĝangon?”

Sinjorino Wang diris tion kiel ŝercon, sed la rektoro prenis ĝin serioze.
Ŝi mistere diris: “Mi scias.”
Karesante sian barbon, sinjoro Wang citis la faman eldiron de poeto Su Dongpo: “ ‘Tio estas

konsiderata senbaze kiel io memkomprenebla’! ‘Tio estas konsiderata senbaze kiel io
memkomprenebla’!”

La okuloj de Zhao Xinmei algluiĝis al la vizaĝo de sinjorino Wang. Ignorate kaj starante
flanke, fraŭlino Liu brulis plene de kolero. Ŝi malamis sinjorinon Wang, siajn fraton kaj
bofratinon kaj pentis, ke ŝi estas trompita alveni ĉi tien hodiaŭ. Subite vidinte la vizaĝesprimon de
Xinmei kaj ekrigardinte el sia okulangulo fraŭlinon Fan, ŝi rikanis al si, sentante sin multe pli
bona.

Ankaŭ fraŭlino Fan rimarkis tion kaj atentigis Xinmei: “Sinjoro Zhao, sinjorino Wang estas ja
necedema!”

Kun ruĝiĝinta vizaĝo Xinmei murmuris: “Ja necedema!” Liaj okuloj evitis fraŭlinon Fan.
Hongjian diris: “Tio estas bona ideo. Tamen Li Meiting estas avidema je malgranda profito,

kaj ni nur lasos lin gajni. Se li perdos, li laŭte plendos.”
Ĉiuj ĉe la tablo eksplodis per ridoj. Pensante, ke tiu ĉi junulo estas babilema kaj ne diskreta,

Gao Songnian nur diris: “Mi esperas, ke vi ĉiuj firme tenas kiel sekreton tion, kion ni diras
hodiaŭ.”

Post manĝado la gastiganto invitis ĉiujn sidi en salono. La vizaĝoj ŝminkitaj, ne povante
rezisti kontraŭ la ŝvito vaporigita de alkoholaĵo kaj manĝaĵoj nek kontraŭ la vibrado de maĉa
movado, ŝajnis la muroj dum la pluva sezono. Fraŭlino Fan, kvankam rafinita kaj eleganta,
dezirus elsputi feĉon de viando, sed post kiam ŝi trinkis pli alian duontason da alkoholaĵo, la
neŝminkita spaco per pudro aŭ ruĵo sur ŝia vizaĝo jam fariĝis tiel rozeta kiel bovidaĵo eksponita
en fremdlanda buĉista butiko.

Sinjorino Wang demandis al gastinoj: “Ĉu vi volas lavi viajn manojn en mia ĉambro?”
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Du fraŭlinoj foriris, sekvante ŝin. Gao Songnian kaj Wang Chuhou mallaŭte interparolis
konfidence.

Xinmei diris al Hongjian: “Ni foriros kune iom poste. Ne forgesu.”
Kun rideto Hongjian diris: “Eble se mi volas sola akompani fraŭlinon Liu hejmen?”
Xinmei serioztone diris: “Ĉiaokaze lasu min iri kune, kiam vi akompanos ŝin hejmen. Ĉu

sinjorino Wang intence priŝercas nin, ĉu ne?”
Hongjian diris: “Fakte ne necesas por ni akompani unu la alian. Ni ambaŭ iros nian vojon kaj

ili la sian.”
“Ni ne povos fari tion,” diris Xinmei. “Ni estas studentoj revenintaj el fremdlando kaj ni

devas koni almenaŭan sociateman etiketon.”
Ili ambaŭ lamentis, ke, kiel needzigitaj studentoj revenintaj el fremdlando, ili malfeliĉe havas

tiajn ĝenaĵojn.
Fraŭlino Liu devigis sin sidi alian kelkan tempon kaj diris, ke ŝi volas hejmeniri.
Stariĝinte, Xinmei diris: “Hongjian, ni ankaŭ devas foriri kaj ni akompanu du fraŭlinojn

hejmen.”
Fraŭlino Liu diris, ke ŝi foriros sola kaj ne bezonos akompanon.
Xinmei tuj diris: “Ne, ne, ne! Unue ni akompanos fraŭlinon Fan al la loĝejo por studentinoj

kaj poste ni iros kun vi al via hejmo. Mi ankoraŭ ne iris al via rezidejo.”
Hongjian subridetis pri tio, ke Xinmei volas liberigi sin de fraŭlino Fan kaj familiariĝos kun

fraŭlino Liu, kio eble kaŭzos alian miskomprenon. Sinjorino Wang flustris ĉe la orelo de fraŭlino
Fan kaj tiu ŝin forpuŝis kun rideto miksita de kolereto.

Sinjorino Wang diris: “Nu, bone. Post kiam vi eliros, mi ne plu zorgos pri vi. La sekureco de
du fraŭlinoj dependas de vi.”

Rektoro Gao diris, ke li restos por alia kelka tempo, esprimante samtempe sian envion pri tiuj
gejunuloj. Kun tia serena vetero tio estis ĝuste printempa vespero por promeno. Ili kvar estis
bonaj junaj kompanoj por promeno en tia vetero.

La kvaropo paŝis ŝultro ĉe ŝultro. Fan kaj Liu iris inter Zhao kaj Fang. Kiam ili alvenis al
ligna ponto, fraŭlino Fan diris, ke la ponto nur permesas al du personoj iri flanko ĉe flanko kaj ŝi
preferas iri en la rivereta lito. Kiam Hongjian kaj fraŭlino Liu iris ĝis la mezo de la ponto, subite
aŭdiĝis la akuta ekkrio “Aj!” de fraŭlino Fan. Ili tuj haltis kaj demandis, kio okazis. Fraŭlino Fan
ridis. Xinmei, kun riproĉa tono, urĝis ŝin iri per la ponto, ĉar la rulŝtonetoj estis glitigaj en la
rivereta lito. Ili sciiĝis, ke fraŭlino Fan preskaŭ stumble falis kaj feliĉe Xinmei ŝin kaptis.
Fraŭlino Liu jam transpasis la ponton kaj malpacience atendis ilin. Post kiam sinjorino Fan
surbordiĝis, Hongjian komplezeme demandis al ŝi, ĉu ŝi tordis sian muskolon. Fraŭlino Fan diris
dankon al li, dirante, ke ŝi ne — nur iome — sed ne gravas. Kaj ĝi baldaŭ resaniĝos — sed ŝi ne
povas iri rapide, kaj petas al fraŭlino Liu ne atendi ŝin. Fraŭlino Liu jese murmuris. Hongjian
diris, ke li kaj fraŭlino Fan volas iri malrapide. Post malpli ol dekkelkaj paŝoj fraŭlino Fan denove
ekkriis “Aj!” Ŝia mansaketo perdiĝis. Ili ĉiuj demandis al ŝi, ĉu ŝi perdis ĝin, kiam ŝi iris en la
rivereta lito. Ŝi respondis, ke eble.

Xinmei diris: “Nun neniu povas trovi kaj preni ĝin. Ni reiru al la loĝejo unue kaj havigos al ni
poŝlampon por priserĉi.”

Fraŭlino Fan rememoris, ke ŝi forlasis ĝin en la hejmo de sinjorino Wang. Nominte sin
stultulino, ŝi volis reiri ĝin preni, dirante: “Kiel mi povus atendigi vin? Vi iru. Ĉiaokaze sinjoro
Zhao akompanas min... Sinjoro Zhao, vi certe skoldos min.”
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Kien ajn virinoj iras, ili ĉiam forgesas ion. Tial ilia unufoja eliro fakte egalas al dufoja eliro.
Anna diras: “Aj, malbonege! Mi forgesas mantukon!” Ĉe tio Maria, ŝia kuniranto ekmemoras, ke
ŝi ne kunportas lipruĝigilon, kaj Julia memorigita de ili du, diras: “Mi estas pli konfuzkapa! Mi
ne kunportas monon...” Pro tio ili tri ridegas, kvazaŭ tio estus la plej humura afero en la mondo.
Mano ĉe mano ili reiras kaj prenas mantukon, lipruĝigilon kaj monon. Tamen tia forgesemo ne
infektis fraŭlinon Liu.

Kun maltrankvileco Zhao Xinmei plendis en la koro: “Ĉu la hodiaŭa afero estas destinita en
mia sorto?”

Subite palpante sian kapon, Hongjian demandis: “Ĉu mi surmetis ĉapon hodiaŭ, Xinmei?”
Stuporinte momente, Xinmei subkomprenis kaj diris: “Ŝajnas, ke vi ĝin surportis. Mi ne klare

memoras... Jes, vi surportis ĝin. Mi...mi ne surportas.”
Hongjian diris, ke fraŭlino Fan serĉis sian mansaketon, kio memorigis lin pri lia ĉapo. Ĉar

estas neoportune por fraŭlino Fan vojiri, kaj li reiros al la familio Wang preni la ĉapon, tiel ke li
helpos preni la mansaketon por ŝi. “Mi iros rapide kaj vi atendu min kelkan tempon,” dirante, li
forkuris per grandaj paŝoj.

Kiam li revenis, li nur havis mansaketon en la mano, sen ĉapo sur la kapo. Li diris: “Mi ne
surportis ĉapon. Xinmei, mi estas mistifikita de vi.”

Xinmei kolere diris: “Fraŭlino Liu kaj fraŭlino Fan, vidu, kiel senracia li estas. Li mem estas
konfuzkapulo, kaj laŭ lia eldiro mi ŝajne havus devon zorgi pri lia ĉapo!”

En mallumo li dankeme firme prenis la manon de Hongjian. Fraŭlino Liu eligis mallongan
orelpikan ekridon. Fraŭlino Fan donis malvarman dankemon al Hongjian. Antaŭ ol atingi la
loĝejon por studentinoj, ŝi diris nenion dumvoje.

Malgraŭ la rifuzo de fraŭlino Liu, Hongjian kaj Xinmei akompanis ŝin hejmen. Ŝi
kompreneble invitis ilin sidi en la ĉambro. Ŝia pliaĝa nevino, kiu loĝis en la sama ĉambro kun ŝi,
ankoraŭ sidis ĉe manĝtablo, rifuzante dormi ĝis ŝi revenos, kaj oscedis de tempo al tempo kaj
frotis la okulojn per siaj malgrandaj pugnigitaj manoj. Vidinte, ke ŝia onklino enkondukis gastojn,
la knabino salte kuris enen kaj kriis: “Paĉjo! Panjo!” Ŝia krio vekis sian frateton apenaŭ
centtag-aĝan.

Liu Dongfang tuj eliris saluti ilin. Lin sekvis sinjorino Liu kun infano en la sino. Kiel kutime
Hongjian kaj Xinmei laŭdis, kiel bona kaj graseta la infano estas, kaj diskutis, ĉu la infano estas
simila al patro aŭ patrino. La patro kaj patrino neniam enuiĝis aŭskulti tiajn rimarkojn.
Alproksimiginte sin al la vizaĝo de la infano, Hongjian klakis siajn fingrojn, kio estis lia nura
kapablo amuzi infanojn.

Sinjorino Liu diris: “Ni konatiĝu kun via...em...onklo Fang. Lasu onklon Fang brakumi vin —
ŝi volus titoli lin per “patroflanka onklo Fang” — “Ni ĵus ŝanĝis urintukon. Nenio ĝena okazos al
vi.”

Kun amara rideto Hongjian povis fari nenion alian ol transpreni la infanon. Ĝi estis suĉanta
fingron, kaj kiam ĝi troviĝis en alies brakumo, ĝiaj membroj moviĝis tien kaj tien. Ĝi ŝmiris per
la glueca salivo sur sia mano la tutan nazon kaj vizaĝduonon de Hongjian. Ĉar la infano estis
konfidita al li de sinjorino Liu, li nur elportis abomenon. Pro tio, ke li liberigis sin de fraŭlino Fan,
Xinmei sentis grandan ĝojon. Vidinte, ke la nudigita parto de la infana femuro estas pura, li
alproksimigis sian buŝon kaj donis kison. Tio ĝojigis ĉiujn kvar familianojn de Liu kaj ili
konsideris lin kiel bonkoran homon. Hongjian koleriĝis pro lia ŝajniga konduto kaj demandis al li,
ĉu li volas ĝin brakumi.
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Vidinte, ke la infano ne sentas sin komforta en la sino de Hongjian, kaj pensante, ke Xinmei
havas pli altan pozicion en la universitato kaj ne frekventas ŝian hejmon, sinjorino Liu decidis ne
kaŭzi embarason al li. Ŝi etendis siajn brakojn, dirante: “Vi estas peza, kaj onklo Fang laciĝis de
brakumado.”

Hongjian transdonis la infanon al ŝi. Nerimarkite li elpoŝigis mantukon por viŝi la jam
sekiĝinta salivo sur la vizaĝo.

Xinmei diris: “Kiel bona infano. Ĝi ne timas fremdulojn.”
Sinjorino Liu kaskade laŭdis, kiel ĝi estas saĝa, kiel ĝi estas obeema kaj kiel ĝi dormas ĝis la

tagiĝo.
La pliaĝa fratino de la infano, pro tio, ke oni ne donos atenton al ŝi, larĝigis siajn okulojn kaj

malpacienciĝis de aŭskultado, intermetante: “Ĝi ankaŭ ploris kaj vekis min dumnokte.”
“Kiu ja ploris?” fraŭlino Liu diris. “Kiu estas tiel granda kaj ankoraŭ vete kaptis manĝaĵon

kun sia frateto? Kiam ŝi ne povis venke bati sian frateton, ŝi ekploris plengorĝe. Kia honto!”
Ekscitite, la knabino fingromontris fraŭlinon Liu kaj diris: “Onjo, vi estas plenkreskulo.

Ankaŭ vi ploris. Mi scias, ke tiun tagon...”
La gepatroj ŝin silentigis kaj riproĉis, ke ŝi ankoraŭ ne enlitiĝis. Fraŭlino Liu fortiris ŝin enen,

kun certeco, ke la gastoj ne vidis ŝian vizaĝesprimon. La posta interparolo, kvazaŭ savita droninto
per artefarita spirado, jam perdis la vivecon. Kaj fraŭlino Liu ne plu aperis.

Dirinte adiaŭ, Xinmei diris: “Infanoj estas vere timigaj. Ili povas eldiri ĉiujn aferojn. Fraŭlino
Liu estas kvieta kaj gaja ekstere. Kiu imagas, ke ŝi eĉ ploris? Vere ĉiu havas sian mizeron. Ho
ve!”

“Estas nenio al vi kaj fraŭlino Fan. Kvankam Liu Dongfang iam helpis min, mi ne intencas
edziĝi ĉi tie. Sinjorino Wang faris nenecesan aferon. Liu Dongfang certe nutros miskomprenon
pro tio.”

Xinmei malserioze diris: “La afero ne iros tiel malproksimen.” Poste li demandis al Hongjian,
kian impreson tiu havas pri sinjorino Wang, kaj petis al tiu diveni kian aĝon ŝi havas.

La korespondado inter fraŭlino Sun kaj Lu Zixiao pezis sur la koro de Hongjian, kvazaŭ rato
ronĝis ion en la muro, kaj ĝenis lin la tutan nokton. Li eĉ ne sukcesis forpeli ĝin el sia menso. Li
preskaŭ pretis skribi leteron al fraŭlino Sun por amike admoni al ŝi esti diskreta en amikiĝo kun
aliaj. Fine li konvinkis sin mem. Lasu ŝin teni bonan rilaton kun Lu Zixiao. Mi mem ne enamiĝas
al ŝi. Kial mi estas ĵaluza kaj ŝovi mian nazon en alies vazon? Xinmei estas tute kulpa. Li faris
ŝercon tiagrade, ke mi ekhavis tian ideon, kvazaŭ la homo en hipnotado ricevus sugestion. Ofte
okazas, ke oni multe ŝercas, tiel ke la koncernata persono vere falas en amon. Tiajn aferojn mi
jam multe vidis kaj mi neniel estas tiel stulta, li pensis. Sed malgraŭ tio li ĉiam sentis, ke li perdis
ion. Li malestimis fraŭlinon Sun kaj eĉ malamis ŝin.

Neatendite tiu, kiu frapis je la pordo tiun posttagmezon, estis fraŭlino Sun. Kiam li vidis ŝin,
lia plendemo en la koro tute elvaporiĝis, kvazaŭ nokta nebulo renkontus la matene leviĝantan
sunon. Ŝi faris kelkajn vizitojn al li, sed neniu el ili ĝojigis lin kiel la ĉifoja. Li diris al ŝi, ke post
reveno el Guilin li ankoraŭ ne vidis ŝin, kaj demandis al ŝi, kiel ŝi pasigis la vintrajn feriojn. Ŝi
diris, ke pro la donacoj kunportitaj el Guilin de Hongjian kaj Xinmei ŝi jam volus alveni esprimi
sian dankon, sed ŝi ne povis pro dufoja febrado, kaj ke ŝi alvenas hodiaŭ, akompanante fraŭlinon
Fan por alporti libron. Hongjian ridete demandis, ĉu ŝi alportas teatraĵon al Xinmei, kaj fraŭlino
Sun ridete respondis, ke jes.

“Ĉu vi jam supreniris kaj vidis vian onklon Zhao?” demandis Hongjian.
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“Mi ne volas esti ĝenaĵo! Mi tute ne supreniris. Ŝi volis viziti sinjoron Zhao kaj demandis al
mi, ĉu li loĝas en supra etaĝo aŭ malsupre kaj kio estas lia ĉambra numero. Ŝi ne volas, ke mi estu
ŝia gvidisto. Mi jam klarigis al ŝi, ke mi ne akompanos ŝin supren kaj ankaŭ mi venas ĉi tien por
afero...”

“Estas necerte, ke Xinmei dankos vin pro via gvidado.”
“Estas tre malfacile!” La rideto de fraŭlino Sun en parolado montris, ke ŝi ne trovis malfacile

koni kiel fari — “Kiam ŝi revenis lastnokte, mi sciiĝis, ke sinjorino Wang regalis gastojn —” Tiu
rimarko estis nur ordinara, sed pro sia trosensiveco ŝi sentis, ke ŝi estas tre proksima al la kerno
de la temo, kaj ŝi tuj ŝanĝis la paroltemon, dirante: “Vi jam vidis la faman belulinon sinjorinon
Wang, ĉu ne?”

“Hieraŭa afero estis farso de gesinjoroj Wang — Mi jam vidis ŝin dufoje antaŭe. Ŝi bone
kondutas. Ĉu ŝi estas fama belulino? Estas la unua fojo, ke mi aŭdis pri tio hodiaŭ.”

Hongjian sentis sin nenatura, kiam li vidis ŝin. Liaj manoj senĉese ludis kun la kvarkolora
krajono de Supernorma-marko sur la tablo, kiun li kunportis el Germanio. Fraŭlino Sun petis de li
la krajonon, elpuŝis la ruĝan plumbon kaj pentris ruĝan buŝon sur la blanka spaco de inksorba
kartono. Ĉirkaŭ colon malproksime de ĝi ŝi pentris dek ruĝajn pintigitajn punktojn, kvin en unu
grupo, por reprezenti ungojn, sed ne aliajn trajtojn de la vizaĝo nek la korpon. Post finiĝo de sia
pentrado ŝi diris: “Tio prezentas...la skizon de sinjorino Wang.”

Meditinte momente, Hongjian nereteneble ridetis kaj diris: “Vere ĝi iom similas al ŝi. Mi ne
povas imagi, ke vi eĉ elpensis tion!”

La implicita signifo de rimarkoj en la menso de aŭskultanto ŝajnas fremda kato, kiu sensone
eniras la ĉambron. Poste kiam ĝi eligis miaŭon, oni trovas ĝian ekziston. Fraŭlino Sun diris
komence, ke ŝi venos al la domo por profesoroj por afero, kaj aŭdinte tion, Hongjian ne donis al
ĝi ian ajn atenton. Nun ŝia eldiro en lia menso kvazaŭ vekiĝis el dormo. Eble ŝi estis vizitonta Lu
Zixiao kaj dumvoje eniris la ĉambron por vidi lin. Lin atakis ondo da ĵaluzo, kiel kaŝtano bakita
sur fajro estis krevonta pro ekstrema varmego. Li volus esplori, kio estas ŝia vera intenco, sed li
timis malkaŝi la spurojn pri zorgema pridemando al ŝi. Li do deflankiĝis de sia intenco kaj diris:
“Fraŭlino Fan estas vere interesa. Hieraŭ estis la unua fojo por mi vidalvide babili kun ŝi. Vi
ambaŭ loĝas en la sama ĉambro. Ĉu vi havas bonan rilaton kun ŝi?”

“Ŝi nur prenas sinjoron Wang en siajn okulojn, kaj nun kompreneble onklon Zhao ŝi ankaŭ
respektas... Sinjoro Fang, ĉu vi ofendis fraŭlinon Fan hieraŭ?”

“Ne, kial?”
“Kiam ŝi revenis, ŝi ĵetis insultojn al vi... Ve! Mi klaĉas denove.”
“Strange! Kial ŝi insultis al mi?”
Fraŭlino Sun ridete diris: “Estas nenio eksterordinara. Ŝi nur diris, ke vi nek parolis nek donis

atenton al aliaj, kaj nur manĝis.”
Kun ruĝiĝinta vizaĝo Hongjian diris: “Absurdaĵo! Tio ne estas la fakto. Ankaŭ mi ja parolis,

sed ne multe. Hieraŭ mi iris nur plenigi la vakan sidlokon kaj tio ne koncernas min. Kompreneble
mi povis fari nenion alian ol manĝi.”

Fraŭlino Sun ĵetis fulman ekrigardon al li kaj, ludante kun la krajono, ŝi diris: “Tiuj vortoj de
fraŭlino Fan ne estus io konsiderinda. Ŝi eĉ nomis vin ŝtipo, dirante, ke vi eĉ ne scias, ĉu vi
surportis ĉapon aŭ ne.”

Kun ĝoja ridego Hongjian diris: “Mi meritas ŝian skoldadon. Tio estas longa rakonto. Mi diros
tion al vi poste. Sed via fraŭlino Fan —” fraŭlino Sun protestis, ke fraŭlino Fan ne estas ŝia —
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“Nu, bone. Via kunĉambrano, miaopinie, ne estas tiel bonkonduta, kaj ŝi ĉiam klaĉas malantaŭ la
dorso de aliaj. Se Xinmei vere edzinigus ŝin, li rompus kun ĉiuj amikoj. Hieraŭ ŝi ankaŭ menciis
vin.”

“Ŝi ne havis bonajn vortojn por diri. Kion ŝi diris pri mi?”
Hongjian hezitis, kaj fraŭlino Sun diris: “Mi nepre volas sciiĝi. Sinjoro Fang, diru al mi.” Ŝi

retiris sian rideton kaj dolĉe obstinis.
Hongjian foje vidis tian mienon sur ŝia vizaĝo kaj li naskis la volon tenere protekti ŝin. Li

diris: “Ŝi ne diris multe, nek kritikis vin. Ankaŭ mi ne povas klare memori ŝiajn vortojn. Ŝi ŝajne
diris, ke iu korespondas kun vi. Tio estas ordinara afero, sed ŝi ŝatas levi la ŝtormon.”

Fraŭlino Sun fariĝis tiel kolera, ke Hongjian ne kuraĝis rigardi en ŝian vizaĝon. Ŝia vizaĝo
ruĝiĝis, kvazaŭ eksplodonte aŭ kvazaŭ fajrero falinta sur pelvon da benzino. Ŝi frapis la tablon
per la krajono kaj diris: “Dame! Mi morte malamas lin, sed ŝi ankoraŭ trumpetis pri li! Mi nepre
reguligos kontojn kun ŝi.”

La nodo en lia menso subite malvolviĝis. Li haste diris: “Tio estas mia kulpo. Ne donu
atenton al ŝi. Lasu ŝin fabriki onidiron. Neniu kredos ŝin. Ankaŭ mi ne.”

“La afero vere ĝenas min. Mi ne povas elpensi kontraŭrimedon. Tiu Lu Zixiao —” Fraŭlino
Sun tiom malamis tiun nomon, kvazaŭ ŝi ne volus eligi ĝin el sia buŝo — “Lastjare kiam la fina
ekzameno alproksimiĝis, li subite skribis leteron al mi. Sed mi ne respondis eĉ unu vorton kaj li
sendis al mi leterojn sinsekve. Dum vintraj ferioj li venis al la loĝejo por studentinoj viziti min kaj
insiste invitis min al manĝo —” Hongjian nervoze demandis: “Ĉu vi akceptis la inviton?” La
demando igis ŝin nevole mallevi sian kapon — “Mi kompreneble ne. Tiu ulo estas anomalia. Li
daŭrigis skribi leterojn al mi. Ju pli li skribis, des pli li montris sin ridinda. En iama letero li diris,
ke por ŝpari miajn ĝenaĵojn por respondi, li kunmetis kun la letero folion da papero kun demando
ĉe ĝia kapo —” Ŝia vizaĝo denove ruĝiĝis — “Ni ne ĝenu nin per lia demando. Li diris, ke, se
mia respondo al la demando estas... estas jesa, mi desegos plussignon kaj sendos al li tiun paperon.
Alie mi desegnos minussignon. En lia lasta letero li simple desegnis ambaŭ plussignon kaj
minussignon kaj postulis al mi forstreki unu el ili. Jen vidu. Ĉu li estas kaj koleriga kaj ridinda?”
Kiam ŝi diris tion, ŝi paŭtis kun ridetantaj okuloj.

Hongjian ne povis reteni ridon kaj diris: “Vere ili estas la am...leteroj skribitaj de la profesoro.
Kiam ni estis sub ekzamenoj de ‘Ĝeneralaj Scioj’ en elementa mezlernejo, instruistoj prezentis
tiajn demandojn al ni. Tamen li montras sin sincera al vi.”

Kun koleremo fraŭlino Sun larĝigis siajn okuloj, dirante: “Kiu bezonus lian sincerecon? Se
oni scius, ke li tiamaniere skribas leterojn al mi, ankaŭ mi montrus min ridinda.”

“Fraŭlino Sun, mi prezentu al vi ideon,” diris Hongjian, kvazaŭ post zorgema konsiderado laŭ
siaj spertoj. “Vi ne forĵetis ajnajn leterojn skribitajn de li, ĉu? Estas plej bone, ke vi ne forĵetis ilin.
Enpaku ilin ĉiujn kaj resendu ilin al li per servistino. Skribu neniun vorton.”

“Ĉu necesas skribi lian nomon kaj aliajn sur la pakumo?”
“Ne skribu. Kiam li malfermos ĝin, li jam komprenos —” Aŭdinte tion, psikanalizisto eksciis,

ke lia subkonscio kovas artifikon. Hongjian venĝis sin al aliaj per la rimedo de Tang Xiaofu, kiu
redonis al li la leterojn de li skribitajn — “Vi simple disŝiris tiujn leterojn kaj poste paku ilin... Ne,
ne faru tion, ĉar tio igos lin tre embarasita.”

Fraŭlino Sun dankeme diris: “Mi faros, kiel vi diris. Tio ne estas erara. Mi vere volas danki
vin. Mi konas nenion kaj mi ne trovas neniun, kun kiu mi povas interkonsiliĝi. Mi nur timas, ke
mi faras erarajn aferojn. Ankaŭ mi ne scias, kiel konduti. Tio morte ĝenas min! Sinjoro Fang, ĉu
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vi povus instrui al mi kiel fari?”
Ŝi vere aspektis kiel senscia, kompatinda kaj malforta knabineto. Eble Xinmei estis prava,

kiam li diris, ke ŝi afektas esti stulta. La suspekto de Hongjian forflugis sen halti, kiel hirundo
super akvo. Fraŭlino Sun ne nur petis de li konsilon, sed ankaŭ ŝi estis obeema al li. Tio
kontentigis lin, kaj lia koro ne toleris suspektojn. Post interŝanĝado de kelkaj vortoj fraŭlino Sun
diris, ke ŝi ne iros al la ĉambro de Xinmei tiun tagon kaj reiros al sia propra loĝejo. Ŝi petis al
Hongjian ne akompani ŝin. Antaŭe li timis veki alies nekonvenan dubon kaj ne volis akompani ŝin,
sed kiam ŝi tiel diris, li nur diris: “Mi volas akompani vin, duonvoje, ĝis la lerneja pordego.”

Starante kaj rigardante la plankon, ŝi diris: “Bone, sed sinjoro Fang, ne estu tiel ceremonia.
Ekstere...em...cirkulas multe da onidiroj. Kia tedaĵo!”

Li eksaltis konsternite kaj demandis: “Kiaj onidiroj?” Li tuj pentis, ke li elmetis tian
demandon.

Ŝi eviteme diris: “Se vi...vi ne aŭdis, ne zorgu pri tio do. Ĝis. Mi faros, kiel vi admonis al mi!”
Ŝi ekpremis lian manon kaj ridete foriris.

Li deprimite falis en la seĝon. Li sentis jen varmon jen malvarmon, kvazaŭ suferante de
malario. Malbonege! Malbonege! li pensis. Kian enhavon tiuj “onidiroj” entenas? Kiam ajn du
gehomoj estas kune, oni emas fabriki onidirojn, ĝuste kiel du branĉoj aliĝas unu al la alia kaj
araneo faras reton inter ili. Hodiaŭ mi montris min parolema, kaj diris multajn vortojn, kiujn mi
ne bezonis nek devis diri. Ĉu mi fortigas tiujn “onidirojn” per tiuj vortoj? Eble mi havas eraran
senton, sed la lasta frazo de fraŭlino Sun ĉe disiĝo ŝajnas tre emfaza. Tiel ŝia edziniĝo estas metita
sub mian respondecon. Kiel granda afero tio estas! Hongjian maltrankvile paŝis tien kaj reen en la
ĉambro. Se mi ne amas fraŭlinon Sun, kial mi enmiksiĝas en ŝian aferon? Ĉu mi enamiĝas al
ŝi...iom korinklinas al ŝi?

Ondo da virinaj ridoj aŭdiĝis sur la ŝtuparo tintantaj kiel kolapsanta vitra varmdomo por
florkultivado interrompis la meditadon de Hongjian. Sekvis la voĉo de Xinmei: “Zorgu pri viaj
paŝoj. Ne stumble falu kiel hieraŭ!” Aŭdiĝis denove ondo da virinaj ridoj kune kun sonoj de
subita pordomalfermado kaj malpeza pordofermado de kelkaj ĉambroj sur supra etaĝo kaj la
malsupra. Hongjian pensis, ke fraŭlino Fan vere kuraĝas fari tion. Du ondoj da ŝiaj ridoj fakte
deklaras, kiel sur la anonctabulo de la rektoro, al la tuta lernejo, ke ŝi estas amantino de Xinmei.
Kompatinda Xinmei. Kiel grandan koleron li kovas! Kvankam li sentis, ke Xinmei estas
kompatinda, li samtempe sin trovis en trankvileco, kvazaŭ la onidiroj pri li mem jam malpliigus
la gravecon. Li apenaŭ prenis cigaredon, kiam ĝin forkaptis Xinmei, kiu entrudiĝis sen frapi je la
pordo.

Hongjian demandis al li: “Ĉu vi ne akompanis fraŭlinon Fan for?”
Xinmei ne donis atenton al li. Post kiam li ekbruligis la cigaredon kaj forte suĉis ĝin kelkfoje,

li kriis: “Tiu damninda friponeto Sun Roujia! Kial ŝi kunportis Fan Yi, kiam ŝi rendevuis kun Lu
Zixiao? Se mi renkontos ŝin, mi forte insultos al ŝi.”

“Ne blinde kulpigu ŝin. Ĉu vi ankoraŭ memoras? Kiam ni veturis per ŝipo, vi diris, ke
prunteprenado de libro estas la komenco de enamiĝo inter viro kaj virino, ĉu ne? Ha, ha! La Ĉielo
juste juĝas.”

Xinmei ne povis reteni sian rideton: “Ĉu mi diris tion sur la ŝipo? Ĉiaokaze mi ne volas legi
eĉ unu vorton de la du teatraĵoj de ŝi alportitaj.”

Hongjian demandis, kiu estas la verkinto de la teatraĵoj. Xinmei diris: “Se vi volas legi, prenu
ilin per vi mem. Tiuj du libroj kuŝas sur la tablo. Bonvole malfermu la fenestron preterpase. Mi
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timas malvarmon kaj hodiaŭ mi nutras braĝujon. Tuj kiam ŝi envenis, ŝia odoro de pudro plenigis
la tutan ĉambron. Mi vere ne povis ĝin elporti. Mi volis fumi, sed ŝi esprimis, ke ŝi timas odoron
de tabako. Mi malfermis fenestrojn ĉe unu flanko, kaj ŝi tuj komencis terni, tiel ke mi haste fermis
ilin pro timego. Nun mi timas, ke se ŝi malvarmumos, mi ne havos pacan vivon.”

Hongjian ridete diris: “Ankaŭ mi timas svenadon. Mi ne iros supren.”
Xinmei sendis serviston supren por malfermi la fenestrojn kaj alporti malsupren tiujn librojn.

Por ne fari eraron la servisto alportis ses aŭ sep okcidentajn kaj ĉinajn librojn sur lia tablo,
inkluzive de tiuj du teatraĵoj. Hongjian malfermis unu libron kaj vidis sur la unua paĝo “Al Yi —
la aŭtoro” kaj sube de skribaĵo la stampadon de sigelo.

“Kiel intima maniero de nomado!” klamis Hongjian. Kaj kiam li malfermis la duan libron ĝis
la unua paĝo, li denove kriis: “Xinmei, ĉu vi jam vidis ĉi tion?”

“Tiam ŝi ne permesis al mi vidi. Nun ankaŭ mi ne volas vidi,” diris Xinmei. Dirante tion, li
etendis sian manon kaj prenis la libron. Vidiĝis du linioj en la angla lingvo:

“To my precious darling.
From the author.”
(“Al mia plej ŝatata karulino.
De la aŭtoro.”)

Xinmei eligis malestiman ekkrion kaj turnis la kovrilon por vidi la nomon de la aŭtoro. Li
demandis al Hongjian: “Ĉu vi konas tiun aŭtoron?”

“Mi ne aŭdis pri li,” diris Hongjian. “Eble li estas fama verkisto. Ĉu vi volas fari duelon kun
li?”

Xinmei eligis malvarmajn elspirojn tra la nazo kaj parolis al si: “Kiel ridinda! Kiel
malestiminda! Kiel abomeninda!”

Hongjian diris: “Ĉu vi parolis al mi aŭ insultis al Fan Yi? Ŝi ankaŭ estas stranga. Kial ŝi
montris al vi tiujn librojn, sur kiuj skribiĝis tiaj vortoj?”

Kun usona idiomo Xinmei diris: “You baby! (Vi bebo!) Ĉu vi vere ne scias, kion ŝi celas?”
“Ŝia intenco estas tre evidenta. Tio vekas suspekton, ke ŝi estas tiel frivola.”
Xinmei diris: “Ne zorgu pri ŝi. Sinjorino Wang estas tiu, kiu fuŝis la aferon. ‘Kiu kreas la

problemon, tiu devas solvi ĝin’. Mi iros vidi ŝin morgaŭ.”
“Do ankaŭ faru klarigon pri mia afero al ŝi,” diris Hongjian.
“Ĉu vi ne iros kune kun mi?” demandis Xinmei.
“Mi ne iros,” diris Hongjian. “Laŭ mi, vi estas sorĉita de sinjorino Wang. Mi konsilas, ke vi

faru kiel eble plej malmulte da vizitoj al ŝi. La homoj, kiaj ni, vivas solecan vivon, enfermite en
tiu ĉi valo. Ni ne havas normalajn amuziĝon kaj distriĝon, tiel ke niaj sentoj emas erupti je
malpeza ektuŝo. Ni ne devas eksciti ilin.”

Kun ruĝiĝinta vizaĝo Xinmei diris: “Ne babilaĉu. Tio estas via propra konfeso. Eble vi jam
korinklinas al iu.”

Kun sia vunda punkto tuŝita Hongjian eviteme diris: “For vian babilaĉon. Ĉu vi donos la du
teatraĵojn al sinjorino Wang por transdoni ilin al fraŭlino Fan?”

“Tio ne eblas,” diris Xinmei. “Se mi redonos ilin al ŝi, mi ne havas bonan pretekston. Morgaŭ
ŝi ne alvenos kaj ŝi ĉiam esperas, ke mi faros viziton al ŝi. Mi kompreneble ne faros tion.
Posttagmeze post du tagoj mi redonos ilin per servisto.”

Hongjian pensis, ke hodiaŭo ne estas bona tago, ĉar Xinmei estas la dua homo, kiu volas
redoni aĵojn. Pakinte la du librojn per papero, li serioze donis ĝin al Xinmei: “Mi oferas unu
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paperfolion. La libroj entenas skribaĵojn de famuloj. Ordonu al la servisto esti zorgema kaj ne
perdi ilin.”

Xinmei diris: “Famuloj! Tiaj verkistoj, kiaj ili, ĉiuj prenas sin kiel famulojn. Ŝajnas, ke, kiam
unu persono havas tiel grandan famecon, tiel ke li ne povas bone zorgi pri ĝi, li uzas kelkajn
plumnomojn por dividi la pezon. Kvankam mi ne faris multe da aferoj, mi tamen suferis multe.
Mi devas iom regali min mem. Ni iru vespermanĝi en restoracio, ĉu bone?”

“Hodiaŭ estas mia vico vespermanĝi kun studentoj. Sed ne gravas. Vi iru al restoracio mendi
pladojn unue, kaj mi hastos tien, post kiam mi trompetis ilin per englutado de unu bovlo da
rizaĵo.”

Dum ĉi tiu semestro Hongjian sentis, ke li jam tre spertiĝis en leciondonado kaj iom post iom
konas la instruadon. Ŝajnis, ke la studentoj ekhavis bonan impreson pri li. La kvar studentoj, kiujn
la oficejo de superrigardanto de studentoj asignis al li, plejmalofte faris vizitojn al li por babili kaj
tio provizis lin per multaj novaj ideoj. Li trovis, ke, kvankam li diplomitiĝis nur kelkajn jarojn,
tamen, kiam li instruistiĝis, li jam apartenis al la pliaĝa generacio kaj ne plu havas la samajn
ideojn kiel nunaj studentoj. Unue li ne havis la saman fervoron kiel ili, kaj due li memfidis, ke li
estas pli diskreta ol ili. Li nur miris, kial tiuj kolegoj, kiuj enmiksiĝas inter la studentojn, ne
sentas la generacian abismon. Ĉu ili jam sentas ĝin, sed ne intencas fari ĝin videbla? Aĝo estas la
nesuperpasebla fakto en la progreso de la naturo, ĝuste kiel trinkado, manĝado, sekso kaj morto.
Kelktempe la konscio pri generacioj estas pli klara ol tiu pri sociaj klasoj. Kiel ajn samajn
politikan vidpunkton, doktrinon kaj intereson vi havas kiel tiujn de la studentoj, la aĝa diferenco
jam kaŝe difinas la limon inter vi kaj ili. Tio ŝajnas fendeto sur porcelanaĵo, kiu restas senŝanĝa
dum ordinara tempo, sed fariĝas fendego je skuiĝo. Eble kiam vi estos pli maljuna je dekkelkaj
jaroj, vi volos enmiksiĝi kun junuloj kaj varmigi vian kadukecon per ilia vigleco. Kiel ekzemple,
la maljuna sinjoro Lju en la fakultato pri fiziko ĉiam partoprenas en ĉiuj aktivecoj de la studentoj
kaj Wang Chuhou ankaŭ edziĝis al tiel juna edzino. Ĉiaokaze tiuj studentoj estas kompatinde
blindaj unuflanke kaj terure klarvidaj aliflanke. Iliaj laŭdoj ne certe estas veraj, sed iuj eĉ
trompiĝas pro ili. Sed ilia kondamno simple estas justa kaj ĝusta, kvazaŭ egalanta al la lasta juĝo
de la monda fino, kiu permesas neniun apelacion. Ilia abomeno al Li Meiting ne indas je mencio,
kaj ili ne donas al Han Xueyu verajn amon kaj respekton. Kiam li mem fariĝis instruisto, li
eksciis, ke antikvaj ĉinoj malestimis la tribojn ĉirkaŭ Ĉinio, modernaj okcidentanoj malestimas la
orientanojn, kaj la superuloj la subulojn — ne, la subuloj malestimas la superulojn, sed ĉio tio
estas multe malpli severa ol la maniero, per kiu la studentoj malestimas la profesorojn. Ilia
justeco, sed ne kompato estas bonvirto. Ili rifuzas doni pardonon, eble ĉar ili ne bezonas alies
pardonon kaj ne scias, ke ili bezonas alies pardonon. Tiel Hongjian pensis.

Kaj la rilatoj de Hongjian kun aliaj kolegoj pli malboniĝis ol en lasta semestro. Han Xueyu,
ŝajne tordinte al si la kolon, malfacile klinis la kapon al li, kaj sinjorino Han gapis kun rondigitaj
okuloj al lia malproksimiĝanta dorsfiguro. Kvankam li ne zorgis pri tio, li tamen sentis sin neĝoja.
Pro tio li ekhavis alian skrupulon, tiel ke, kiam li paŝis surstrate kaj vidis ilin de malproksime, li
evitis ilin. Lu Zixiao tenis sin neintima al li, kaj ili ambaŭ sciis kial. Tio, kio plej ĉagrenis lin,
estis, ke Liu Dongfang ŝajne fariĝis multe flegma al li. Tion rezultigis la svatado de sinjorino
Wang! Nur Wang Chuhou donis grandan atenton al liaj aferoj, kio konsistigis la solan konsolon al
li. Li sciis, ke, ĉar Wang volas servi kiel la ĉefo de la kolegio pri literaturo, li degnis montri
ĝentilecon kaj estimon al ordinaruloj. Tiaj homoj, kia Wang, kiuj kovis administracian ambicion,
estis la malplej fidindaj. Eĉ se li helpus al Wang promiciiĝi, li ne povus rikolti multe da profito. Li
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vere ŝajnis rikiŝisto, kiu penplene veturigis la gaston al la restoracio kaj ne rajtis eniri kune kun li,
sed tiris sian malplenan rikiŝon, regalante sin per la vento. Tamen li mem estis sensignifa homo
kaj eĉ povis metiĝi sub la zorgo de Wang, tial li ne devus malalte taksi sin mem.

Iun tagon Wang renkontis lin, ŝerce dirante, ke la svatado tute fiaskis kaj li ne sukcesis kunligi
du parojn per geedzeco.

Hongjian nur diris: “Mi ne indas vian favoron. Mi ne kuraĝas havigi al mi tian altan deziron.”
Wang Chuhou diris: “Ne estas multe da signifo por vi kumuli instruadon en la fakultato pri

fremdlandaj lingvoj. Mi planas establi novan fakultaton pri filozofio kaj inviti vin instrui nur en la
fakultato pri filozofio en la venonta semestro.”

Hongjian dankeme diris: “Nun mi vere estas senhejmulo kaj almozpetas de pordo al pordo.
Kolegoj kaj studentoj malestimas min.”

“Kion vi diris!” diris Wang Chuhou. “Sed mi okupiĝas pri la afero en mia plano.
Kompreneble via salajro devos esti reguligita.”

Ne tre volante akcepti lian favoron, Hongjian diris: “La rektoro iam promesis al mi, ke mi
promociiĝos kiel profesoro en la venonta semestro.”

Wang diris: “Estas bela vetero hodiaŭ. Ni promenu ĉirkaŭ la kampoj, ĉu bone? Aŭ ni iru al
mia hejmo por babili kaj preni simplan manĝon, ĉu?”

Kompreneble Hongjian konsentis pri promeno kune kun li.
Transpasinte la rivereton kaj la domon de Wang, ili vidis kelkdek maldikajn cipresarbojn, unu

el kiuj estis nove falinta kaj kuŝis transverse sur la tero. La duopo sidiĝis sur ĝia trunko.
Elpreninte la cigaredon el la buŝo kaj montrante ĉirkaŭen, Wang diris: “La pejzaĝo estas ne
malbona. ‘Nutri konojn pri la mond’ sub alta pino, / studi ĉe l’ radiko de aŭtuna arbo.’ Kiam mia
edzino ekhavos humoron, mi petos al ŝi pentri la pejzaĝon laŭ la du versoj.” Hongjian esprimis
sian admiron al li.

Sinjoro Wang diris: “Vi ĵus diris, ke la rektoro jam promesis promociigi vin. Kiel li diris al
vi?”

Hongjian diris: “Li ne faris tion definitiva, sed li esprimis tian ideon.”
Skuante la kapon, sinjoro Wang diris: “Tiu ideo ne estas valida. Tiaspeca afero vere estas

koleriga! Frato Hongjian, pro tio, ke vi revenis nelonge de fremda lando, vi ne konas multe pri la
stato de universitato. Kompreneble tiuj, kiuj estas reputaciaj aŭ havas specialan rilaton, estas
esceptoj. Se paroli pri promociiĝo de la ordinaraj instruistoj, oni povas diri, ke estas facile por
lektoro promociiĝi al vicprofesoro kaj duoble malfacile por vicprofesoro altiĝi al profesoro. Kiam
mi instruis en Universitato Huayang, oni havis tiajn komparojn: lektoro estas simila al
servoknabino, profesoro al edzino, kaj pri vicprofesoro, li estas ne pli ol kromedzino —” Aŭdinte
tion, Hongjian ekridis — “Kvankam nur unu vorto estas malsama, la diferenco estas grandega.
Ke servoknabino fariĝis kromedzino, estas tre ordinara, almenaŭ tre ordinara en pasinteco. Ke
kromedzino fariĝis laŭleĝa edzino, estas afero kontraŭ moralaj principoj kaj normoj. Oni ne povas
fari tion. Dum Qing-dinastio estis versparo ‘Lavas mi al kromedzino la piedojn, / estas mi donita
rango malsupera’, ĉu ne? Unu el miaj kolegoj, kiu ankaŭ estis vicprofesoro, ŝanĝis tiun versparon
en ‘Peni fari grandan honoron al kromedzino, / kaj atendi rangaltiĝon de vicprofesoro’. Ha, ha
—” Hongjian diris: “Damne! Eĉ vicprofesoro devas suferi insultadon.”— “Sed estas rimedo por
la solvo, kiu estas ‘salti el la trogo’ laŭ vulgara ĵargono. Se vi ne povas promociiĝi al profesoreco,
vi ŝanĝas la lernejon por fariĝi profesoro. Se via lernejo ne permesas al vi foriri kaj alia lernejo
varbas vin per profesoreco, do via lernejo vole nevole engaĝas vin per profesoreco. Ju malpli vi
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akceptas la oficialan dungatestilon aŭ neoficialan dungleteron de alia lernejo, des pli vi
diskonigas la mesaĝon, por ke la instanco de via lernejo sciiĝu pri tio. Tiamaniere via salajro estas
pliigota. Lasu vian aferon al mi. Post printempaj ferioj mi petos al amiko en la fakultato pri
filozofio de Universitato Huayang skribi leteron, en kiu li petas al mi inviti vin tien por instrui.
Unue mi montros la leteron al rektoro Gao kaj mi subtenos vin deflanke. Li certe promociigos vin,
kaj vi ne bezonos malŝpari vian penadon.”

Se oni helpas vin por promociiĝo kaj vi ankoraŭ ne ekas agadi, vi vere estas senindulo. Tial,
de tiam Hongjian preparis siajn lecionojn per duobla forto kaj komencis nutri la sonĝon esti
“fama profesoro”. Por akiri akademian gradon oni trompas sian profesoron per sia disertaĵo, kaj
por instruado oni trompas la studentojn per siaj instruaj materialoj. Sed siatempe Hongjian ne
povis sukcesi trompi sian profesoron, kaj pro tio li ne gajnis akademian gradon. Nun ĉar li volis
trompi la studentojn, mankis al li sekvinda modelo. Estas du etapoj por profesoro fariĝi fama
profesoro. Unue li devas preni siajn instruajn materialojn kiel sian verkon, kaj due preni sian
verkon kiel siajn instruajn materialojn. Li tre similas al metilernanto en barbirejo, kiu ekzercas sin
per la kapoj de stultuloj kaj malriĉuloj por altigi sian kapablon. Tial, se la instruaj materialoj de
profesoro pruviĝas pli-malpli bona en klasĉambro, li publikigas ilin kiel sian verkon. Post la
publikigo ĝi nature estas elektita kiel postulata lernolibro. Ĉar Hongjian faris tiom da penoj, li
kompreneble emis ekhavi la revojn rikolti kaj famon kaj monon. Li vidis fraŭlinon Sun kelkfoje,
sed ili ne interparolis profunde. Li nur sciis, ke ŝi agas rigore laŭ liaj vortoj, nek pli nek malpli.

Xinmei ofte frekventis la hejmon de Wang. Hongjian moke diris: “Gardu vin, ke Wang
Chuhou ne fariĝu ĵaluza.”

“Li ne havas la penson de la malnoblulo, kia vi,” Xinmei serioze diris. “Krome, kiam mi iris
al lia hejmo, li ĉiam forestis. Mi renkontis lin nur unu aŭ du fojojn. Tiu maljuna sinjoro ŝatas
hazardludon kaj li ofte iras al la hejmo de Ŭang.”

Hongjian diris, ke Li Meiting gajnis monon en ludado de maĝango kaj li ne plu kaŭzas
ĝenaĵojn.

La vespero de la kvara tago de la printempaj ferioj estis tiel varma kiel tiuj de antaŭaj tagoj.
Kiam Gao Songnian, sata kaj ebrieta, revenis el festeneto por societemeco, subita ideo venis al li
en la kapon kaj li ĉirkaŭiris al la hejmo de Wang. Ĉar liaj familianoj ne estis ĉi tie, li sentis sin
soleca, kiam li reiris en sian litĉambron. Se li ne reirus, li sentus, ke la nokto ankoraŭ ne finiĝis,
kaj nur kiam li reiris, la nokto finiĝis. Lia brakhorloĝo apenaŭ anoncis la naŭan, sed neniu animo
troviĝis sur la granda sportejo ĉe la pordego de la lernejo. La kialo estis, ke dum la ferioj iuj
studentoj hejmeniris, la aliaj faris vojaĝon kaj la triaj enfermis sin en la loĝejo kaj preparis sin por
la mezsemestra ekzameno post la printempaj ferioj.

En la kampoj aŭdiĝis sporadaj kvakoj de ranoj. Gao Songnian pensis, ke la printempo
alvenis tre frue en ĉi tiu regiono, kaj samtempe li rememoris pri la frititaj ranoj kun pikaj spicoj,
kiujn li manĝis lastjare. Li faris du frapojn je la pordo de la domo de Wang, sed neniu respondis.
Li rememoris, ke Wang ŝanĝis servistinon lastatempe. Eble hodiaŭ estas ŝia ripoztago, sed ŝi ne
eliras. Li ektiris la tintilŝnuron. La ŝnuro iris en la litĉambron de la servistino, instalite por uzo de
mastro, kiam li revenis dum profunda nokto. Kun dormemaj okuloj kaj pantofloj sur la piedoj, la
servoknabino malfermis la pordon. Vidinte, ke li estas la rektoro, ŝi retenis oscedadon kaj diris,
ke ŝia mastro forestas hejme kaj iris al la hejmo de Ŭang. Li perdis unu korbaton kaj demandis pri
la sinjorino. La servoknabino diris, ke ŝi ne iris kune kun la edzo. Enkondukante rektoron Gao en
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la salonon, ŝi apenaŭ volis voki la sinjoron, kiam, frotante la kapon, ŝi diris, ke la sinjorino ŝajne
ankaŭ eliris kaj tiu rimarkigis, ke ŝi fermu la pordon.

Atakite de koleremo, Gao pensis: “Ludado de maĝango! Denove ludado de maĝango! Iutage
la studentoj sciiĝos pri tio. Tempas averti Wang kaj aliajn.” Li ordonis al la servoknabino fermi la
pordon kaj li hastis al la hejmo de Ŭang per unu spiro. Kiam Wang Chuhou kaj aliaj vidis la
rektoron, ili falis en grandan embarason kaj haste flankenmetis la ludpecojn. Sinjorino Ŭang
persone alportis teon al li kaj prezentis al li kukojn, kiujn ŝi preparis kiel noktomanĝeton por
ludantoj.

Ne vidinte sinjorinon Wang, li diris, “Mi ĝenas vin! Mi ĝenas vin!” — Li ne petis al ili
daŭrigi ludadon.— “Sinjoro Wang, ni havas aferon por interkonsiliĝi. Ni forlasu unue.”

“Kie estas sinjorino Wang?” demandis Gao Songnian.
“Ŝi estas hejme,” respondis Wang.
“Mi unue iris al via hejmo,” diris Gao. “La servoknabino diris, ke ankaŭ ŝi eliris.”
Wang certigis: “Neeble! Absolute neeble!” por respondi al Gao, kaj samtempe li konsolis sin

per tio, sed lia gorĝo jam raŭkiĝis pro maltrankvileco.
Malgraŭ sia obstineco Xinmei sciis en la koro, ke Hongjian estas prava kaj li mem devas

eviti veki suspektojn. Li tre ŝatis sinjorinon Wang, ĉar ŝi havis belan aspekton kaj estis
komprenema, kaj ŝi estis la nura virino ĉi tie, kiu apartenis al la sama mondo kune kun li. Li
memfide kredis, ke li mem estas vera morala ĝentlemano kaj ne lasas siajn ridindaĵojn al aliaj.
Dum la printempaj ferioj li sentis sin soleca kaj enua. Post vespermanĝo li iris al la hejmo de
Wang por babili. Kiam li frapis je la pordo kaj ne venis respondo. Li apenaŭ reiris, kiam sinjorino
Wang malfermis la pordon. Ŝi diris: “Mi aŭdis frapadon dum tiu ĉi momento, kaj mi supozis, ke
neeblas iu ajn alia.”

“Kial vi mem malfermis la pordon?” li demandis.
“Du servistinoj, unu jam hejmeniris kaj la alia, kiel birdo, ekdormis ĉe vesperiĝo. Estas pli

facile por mi malfermi ol veki ŝin.”
Li diris: “La vetero estas bela. Mi promenas. Kiam mi preterpasas vian domon, mi venas vidi

vin...kaj sinjoron Wang.”
Kun rideto ŝi diris: “Chuhou iris ludi maĝangon kaj li ne revenis ĝis la dekunua. Ankaŭ mi

volas fari promenon. Ni iru kune. Tiru la tintilon ĉe la pordo kaj veku la servoknabinon, kaj mi
ordonos al ŝi fermi la pordon. Ĉu malvarme ekstere? Ĉu mi devas aldoni veston?”

En la malluma ombro li aŭdis ŝin ordoni al la servoknabino: “Ankaŭ mi iros al la hejmo de
sinjoro Ŭang kaj revenos kune kun sinjoro Wang. Ne dormu tre peze!”

Dum promenado sinjorino Wang demandis al Xinmei pri ties hejmo, kial li ankoraŭ ne estas
edzigita kaj ĉu li iam havis amatinon — “Vi certe havis. Vi ne povas trompi min.”

Xinmei koncize rakontis al ŝi sian aferon kun Su Wenwan, sed li ne povis rezisti kontraŭ ŝiaj
instigo kaj sondado kaj li rakontis pli kaj pli detale. Ĝoje babilante, ili denove iris al la pordo de
la familio Wang.

Ŝi ridete diris: “Mi jam estas sorĉita de via rakontado. Kial ni revenas al la antaŭa loko!
Ankaŭ mi estas laca kaj mi ne iros al la hejmo de Ŭang. Sinjoro Zhao, mi dankas vin pro via
akompano en promenado, precipe pro viaj interesaj aferoj.”

Tiam li sentis sin hontema kaj pentis, ke li ne estas tiel diskreta, ke li elverŝis la tutan
rakonton. Li diris: “Vi enuiĝas de mia rakontado. Tian amhistorion mi rakontas kun gusto, sed la
aŭskultantoj trovas ĝin ordinara kaj ridinda. Mi havis tian sperton.”
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“Tamen mi aŭskultis kun intereso,” ŝi diris. “Sed, sinjoro Zhao, mi volas doni al vi
admonon.”

Li urĝis ŝin eldiri, sed ŝi rifuzis kaj volis frapi je la pordo por eniri. Li baris al ŝi per la brako
kaj petis al ŝi eldiri.

Forĵetinte ŝtoneton per piedo, ŝi diris: “Memoru tion: neniel diru al unu virino, ke alia virino
estas bona—” Kvazaŭ batite, li sentis atakon de vertiĝo kaj eligis nur “Ah!” — “Precipe antaŭ la
vizaĝo de mi kun malbona temperamento kaj babilemo vi eĉ laŭdis, kiel tenera, milda kaj kvieta
tiu fraŭlino sin tenas —” Li kriis: “Sinjorino Wang, ne estu tiel sensiva! Mi tute ne havas tian
aludon. Mi honeste diras al vi, ke vi tre similas al ŝi en iuj manieroj—” Sinjorino Wang duone
elpuŝis lian barantan brakon kaj diris: “Sensencaĵo! Sensencaĵo! Neniu similas al mi—” Subite
aŭdiĝis homaj voĉoj kaj ili tuj apartiĝis.

Wang Chuhou estis malpli juna kaj rapidmova ol Gao Songnian. Hastante anhele, ili sin
tenis silentaj. Proksime al la hejmo de Wang, Gao Songnian, kun akraj okuloj, vidis du homojn
interplektiĝantaj, kaj li rapidis renkonte al ili. Ankaŭ Wang Chuhou aŭdis la voĉojn de sia edzino
kaj alia viro, kaj ruĝa nebulo vualis liajn okulojn. Apenaŭ Xinmei sin turnis, lia ŝultro estis krude
kaptita de poste. Aŭdinte la konsternitan spiradon de sinjorino Wang, li turnis la kapon kaj vidis
la vizaĝon de Gao Songnian kun montrataj dentoj, proksiman al la lia je unu colo. Timigita kaj
humiligita, li tuj levis sian ŝultron kaj liberiĝis de la mano de Gao Songnian. Kiam Gao Songnian
klare vidis Zhao Xinmei, li malstreĉis sian mantenadon, dirante: “Kia absurdaĵo! Kia honto!”

Wang Chuhou firme kaptis sian edzinon kaj ne lasis ŝin for. Spiregante, li insultis en pedanta
maniero: “Bone! Brile! Zhao Xinmei, vi fripono! Senhontulo! Vi tromplogas la edziniĝintan
virinon. Ne penu nei tion. Mi vidis per miaj propraj okuloj, ke vi...vi brakumis...”

Sinjoro Wang ne povis daŭrigi pro kolerego. Xinmei rektigis sin por respondi, sed li retenis
sin.

Kompreninte la nefinitan parolon de sia edzo, sinjorino Wang forte forsvingis lian manon
kaj diris: “Se vi havas aferon por diri al mi, ni interparolu ene, ĉu bone? Miaj kruroj doloras de
starado,” kaj ŝi ektiris la ŝnuron de pordotintilo. Ŝi diris kun escepta aplombeco por subpremi la
tremadon en la gorĝo.

Neniu atendis, ke ŝi eldiris tiujn vortojn, kaj ili ĉiuj obeeme sekvis ŝin enen. Kiam Xinmei
trapasis la sojlon, li tuj ekkomprenis la situacion kaj volis ŝtele foriri. Gao Songnian baris al li la
vojon kaj diris: “Neeble! Ni devas klarigi la hodiaŭan aferon.”

Enirinte la salonon, sinjorino Wang elektis la plej komfortan sidlokon por sidiĝi kaj ordonis
al la servoknabino infuzi glason da teo por ŝi. La tri viroj ne sidiĝis. Sinjoro Wang paŝis tien kaj
reen, eligante suspirojn de tempo al tempo. Zhao Xinmei stupore staris kun mallevita kapo. Kaj
rektoro Gao afektis rigardi pentraĵon sur la muro, kun siaj manoj kunigitaj malantaŭ la dorso.

La servoknabino alportis la teon. Sinjorino Wang diris al ŝi: “Tuj al la lito. Nenio farinda por
vi.” Trinketinte buŝplenon da teo, ŝi malrapide diris: “Kion vi volas demandi? Jam malfrue. Mi ne
kunportas brakhorloĝon. Xinmei, kioma horo estas nun?”

Xinmei afektis ne aŭdi ŝin. Gao Songnian ĵetis al li minacan rigardon kaj volis ekrigardi sian
brakhorloĝon, kiam Wang Chuhou iris al la ronda tablo kaj frapis ĝin per la mano, kvazaŭ per
ligna marteleto, kiun juĝisto uzis en la pasinteco, laŭte klamis: “Mi ne permesas vin paroli al li.
Diru honeste, kian rilaton vi havas kun li?”

“Mi jam forgesas, kian rilaton mi havas kun li. Xinmei, kian rilaton ni havas?”
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Xinmei troviĝis en tia embaraso, ke li ne sciis, kion fari. Gao Songnian indigne pugnigis
siajn manojn kaj afekte svingis ilin al li. Wang Chuhou peze martelis la tablon per la mano kaj
diris: “Vi...rapide eldiru!” Li kaŝe frotis sian femuron per la doloranta manplato.

“Vi volas, ke mi honeste eldiru, nu. Sed mi konsilas al vi ne elmeti demandojn. Vi jam vidis
per viaj propraj okuloj. Vi jam havas klaran ideon. Kial demandi? Ĉiaokaze tio estas malglora kaj
humiliga afero. Kial vi ĝenas vin per tiuj demandoj? Ja vere!”

Sinjoro Wang furioze ĵetis sin al sia edzino. Rektoro Gao malhelpis lin kaj diris: “Ne koleru!
Demandu al li, demandu al li.”

Dume Xinmei, kun kunmetitaj manoj, petegis al sinjorino Wang: “Sinjorino Wang, ne
babilaĉu. Mi volas... Sinjoro Wang, ne miskomprenu. Inter mi kaj sinjorino Wang okazis nenio.
Ĉio estas mia kulpo hodiaŭ. Aŭskultu al miaj klarigoj...”

Kun furioza ridado ŝi diris: “Via kuraĝo ne estas pli granda ol mustarda semo—” Ŝi montris
la grandecon per la polekso pinĉanta la pinton de montrofingro— “tiel ke vi timas tiagrade!
Hodiaŭ vi ne povas purigi vin, ha, ha! Rektoro Gao, kial vi helpas al li ĝeni min? Vi ne rajtas esti
ĵaluza, ĉu? Hodiaŭ ni simple estu malkaŝemaj kaj surtabligu ĉiujn kartojn, ĉu jes? Sinjoro Gao, ĉu
bone?”

Larĝiginte siajn okulojn, Xinmei ĵetis rigardon al la frostotremanta Gao Songnian. Eliginte
“hm!”, li turnis sin kaj foriris. Wang Chuhou fiksis sian atenton al Gao kaj neniu malhelpis la
foriron de Xinmei. Nur ondoj da akutaj histeriaj ridoj de sinjorino Wang sekvis lin eksteren de la
pordo.

Hongjian ankoraŭ ne enlitiĝis en la ĉambro. Eniris Xinmei per ŝancelaj paŝoj, kvazaŭ ebria
kun skarlata vizaĝo. Antaŭ ol Hongjian ekparoli, li diris: “Hongjian, mi tuj forlasos la lernejon.
Mi ne povas resti plu ĉi tie.”

Konsternite, Hongjian premis lian ŝultron kaj demandis lin pri la kialo. Xinmei diris al li la
tutan okazintaĵon. Pensante, ke ĉio estas en granda malordo, Hongjian nur diris: “Ĉu vi foriros
hodiaŭ nokte? Kien vi volas iri?”

Xinmei diris, ke amikoj en Ĉongĉingo sendis al li plurajn leterojn por varbi lin, kaj ke
hodiaŭ li loĝos en hotelo kaj frumatene morgaŭ li forveturos. Hongjian sciis, ke estas senutile
reteni lin, kaj kun tumulta humoro, li sekvis lin supren kaj helpis al li fari pakadon.

Xinmei donis al Hongjian dekkelkajn librojn de si kunportitajn kaj diris: “Mi ne forportos
tiujn librojn. Se vi trovos ilin balastoj en estonteco, donacu ilin al la biblioteko.” Li ankaŭ lasis
siajn vintran litaĵon. Post pakado Xinmei diris: “Aĥ! Mi ankoraŭ ne skribis leteron al Gao
Songnian. Ĉu mi petas de li forpermeson aŭ mi eksiĝos, laŭ via opinio? Nu mi petas de li
longatempan forpermeson.”

Finskribinte la leteron, li donis ĝin al Hongjian, ke tiu liveros ĝin al la rektoro. Hongjian
vekis la serviston de la lernejo por ŝultroporti liajn pakaĵojn kaj akompanis lin al la hotelo kun
granda bedaŭro.

Kun amara rideto Xinmei diris: “En lasta duono de la jaro mi bonvenigos vin en Ĉongĉingo.
Estas plej bone disiĝi tiamaniere, tre neatendite. Reiru al la lernejo dormi... Por alia afero, kiam vi
rehejmeniros, kunprenos fraŭlinon Sun kaj donu ŝin al ŝia patro, krom se ŝi ne volos reiri al
Ŝanhajo.”

Kiam Hongjian iris la vojon al la lernejo, li sentis, ke lia mondo kvazaŭ subite mallumiĝus.
Kiam la servisto demandis, kial sinjoro Zhao foriris, li improvize diris, ke lia familiano estas en
malsano. Kaj la servisto daŭre demandis, ĉu lia maljuna patrino suferas malsanon. Hongjian
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subite konsciiĝis, ke la maljuna sinjorino Zhao ankoraŭ vivas kaj li ne devas malfeliĉigi ŝin per la
parolo, kaj li respondis: “Ne, estas lia maljuna patro, kiu troviĝas en malsano.”

La sekvantan tagon Hongjian leviĝis tre malfrue. Kiam li lavis al si la vizaĝon, la sendito de
la rektoro venis alvoki lin al la litĉambro, kie la rektoro atendis. Hongjian donis la leteron de
Xinmei al la sendito por transdoni ĝin al la rektoro unue, kaj iom poste li iris al la litĉambro de la
rektoro.

Aŭdinte lin alveni, Gao Songnian aranĝis sian vizaĝesprimon. La digneco amasigita sur lia
vizaĝo estis tiel dika, ke oni povus skrapi per tranĉilo. Li demandis: “Kiam Xinmei foriris? Antaŭ
ol foriri, ĉu li interkonsiliĝis kun vi?”

“Li nur diris al mi, ke li foriros. Hodiaŭ frumatene li forlasis la urbeton,” diris Hongjian.
“La lernejo volas, ke vi postsekvu lin kaj revenigu lin,” diris Gao.
“Li estas tre decidema pri foriro. Eĉ se vi persone postsekvus lin, vi ne povus sukcesi

revenigi lin, mi supozas,” diris Hongjian.
“Ĉu vi scias, kial li foriris?” demandis Gao.
Hongjian diris: “Mi scias iom pri tio.”
La vizaĝo de Gao ruĝiĝis, kvazaŭ salikoko aŭ krabo trempinta en varmega akvo. Li diris:

“Do, mi esperas, ke vi tenas la sekreton por li. Se vi ĝin malkaŝos, tio...em...ne estas bona al li
nek al la lernejo.”

Hongjian ĝentile riverencis kaj diris adiaŭ al li, eligante longan elspiron. Ekde la lastnokta
okazaĵo Gao fariĝis tre sensiva. Hongjian eligis tiun elspiron tre frue, tiel ke la oreloj de Gao
kaptis ĝin. Kvankam Gao ne elbuŝigis “impertinentulon”, lia vizaĝesprimo jam indikis tian
insulton.

Ĉar la lernejo ankoraŭ restis en ferioj, la sekcio pri instruaj aferoj ne publikigis anoncon. Sed
multaj kolegoj sciiĝis, ke Xinmei jam petis longatempan forpermeson, kaj venis peti de Hongjian
informon. Tiu nur diris, ke li ricevis telegraman depeŝon informantan, ke troviĝas familiano en
malsano hejme. Ne ĝis vesperiĝo Hongjian trovis liberan tempon kaj iris sciigi fraŭlinon Sun pri
la mesaĝo. Dumvoje li renkontis ŝin, kiu pretis peti informon pri sia onklo Zhao.

Hongjian diris: “Vi vere estas bone informita. Mi ne miras, ke oni utiligas virinojn kiel
militajn spionojn.”

Fraŭlino Sun diris: “Mi ne estas spiono. Tion fraŭlino Fan diris al mi. Ŝi ankoraŭ diris, ke
sinjorino Wang havas rilaton kun la forpermeso de onklo Zhao.”

Stamfante, Hongjian diris: “Kiel ŝi povus scii?”
“Ŝi ŝajne kverelis kun sinjorino Wang pri redono de siaj libroj fare de onklo Zhao kaj ne plu

iros al la hejmo de Wang. Hodiaŭ tagmeze sinjoro Wang sendis al ŝi slipon, kiu diris, ke sinjorino
Wang malsaniĝis kaj li petis ŝin iri al lia hejmo. Kaj ŝi ne revenis ĝis nun. Ŝi superŝutis insultojn
al onklo Zhao, dirante, ke onklo Zhao flirtis kun sinjorino Wang. Tio terure kolerigis ŝin. Ŝi
aldonis, ke ŝi jam frue trovis onklon Zhao nebona homo, tial ŝi ignoris lin.”

“Hm. Via onklo Zhao neniam nomis ŝin precious darling (plej ŝatata karulino). Ĉu vi scias
la fonton de tiu dirmaniero?”

Kiam ŝi aŭdis Hongjian mencii la fonton, ŝi penseme diris: “Vi ne kredas tion. Mi timas, ke
ŝi mem skribis tion. Ĉar iufoje ŝi demandis al mi, ĉu la vorto ‘verkisto’ estas ‘author’ aŭ ‘writer’
en la angla lingvo.”

Ekkraĉinte, Hongjian insultis: “Kia senhontulino!”
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Post iom da vojiro fraŭlino Sun milde diris: “Nun onklo Zhao jam foriris! Kaj nur ni ambaŭ
restas.”

Li balbutis: “Antaŭ ol foriri, li diris al mi, ke se mi rehejmeniros kaj ankaŭ vi reiros hejmen,
ni povos iri kune. Sed mi estas sentaŭgulo. Vi scias, ke mi ne povas bone zorgi pri vi.”

Kun klinita kapo ŝi mallaŭte diris: “Dankon al vi, sinjoro Fang. Mi nur timas, ke mi
kompromitos vin.”

“Kion vi diris!” li ĝentile diris.
“Oni des pli klaĉos pri ni,” fraŭlino Sun ankoraŭ mallaŭte diris kun klinita kapo.
Kun maltrankvileco li afektis esti trankvila kaj diris: “Lasu ilin klaĉi. Se nur vi ne zorgas pri

tio, mi ne timas.”
“Mi ne scias, kiu fripono...mi suspektas, ke li estas Lu Zixiao...skribis anoniman leteron al

mia patro, dis...semis onidiron pri vi kaj mi. Mia patro skribis leteron al mi por informiĝi...”
Aŭdinte tion, Hongjian sentis, ke la duono de la ĉielo falus. Kaj samtempe li aŭdis vokon de

poste: “Sinjoro Fang, sinjoro Fang!” Li turnis sin kaj vidis Li Meiting kaj Lu Zixiao alrapidi.
Fraŭlino Sun eligis dampitan krion, kvazaŭ multe mallaŭtigita sireno de ambulanco je kelkaj mil
obloj, kaj etendis sian manon por kapti la dekstran brakon de Hongjian, kiel se petante de li
protekton. Sciante, ke la rigardoj de Li kaj Lu pafiĝas sur lian dekstran brakon, Hongjian pensis:
“Finite, ĉio perdiĝis. Ĉar la onidiro jam atingis la familion Sun, estas senutile negi tion.”

Lu Zixiao fiksis sian rigardon sur fraŭlino Sun, eligante mallongajn spirojn. Kun insida
rideto Li Meiting diris: “Vi ja tre intime interparolis. Mi vokis vin kelkfoje, sed vi eĉ tute ne aŭdis.
Mi volas demandi al vi, kiam Xinmei foriris... fraŭlino Sun, pardonon pro mia interrompo de via
kverado.”

“Ĉar vi scias, ke ni kveras, vi ne devus interrompi,” Hongjian diris spiteme.
Li Meiting diris: “Ha, vi ambaŭ ja gvidas la tendencon de modo. Dumtage vi iras eĉ brako ĉe

brako kaj starigas bonan modelon al la studentoj.”
“Ni ne povas sekvi vian ekzemplon viziti bordelon, superrigardanto de studentoj,” diris

Hongjian.
La vizaĝo de Li Meiting ekpalis, kaj li tuj ŝanĝis la paroltemon: “Vi ŝatas fari ŝercojn. Ne

babilaĉu. Diru al ni serioze, kiam vi invitos nin al via festeno de geediĝo?”
“Ni ne forgesos inviti vin,” diris Hongjian.
Fraŭlino Sun heziteme diris: “Do ni diru al sinjoro Li...”
Li Meiting elbuŝigis laŭtan krion kaj Lu Zixiao ŝrikis: “Kion vi diros al ni? Interfianĉiĝo,

ĉu?”
Fraŭlino Sun ankoraŭ pli firme tenis la brakon de Hongjian, sed ne donis respondon.
Tiu duopo senĉese kriadis: “Gratulon, gratulon! Gratulon, fraŭlino Sun! Ĉu li petis vian

manon hodiaŭ? Regalu nin!” Ili devigis lin manpremi kun si kaj diris multe da ŝercaj vortoj.
Kvazaŭ troviĝante en nuboj, Hongjian tute perdis sian memon kaj lasis ilin premi lian manon

kaj frapeti liajn ŝultrojn. Post kiam li senpripense promesis regali ilin, ili nur volonte foriris. Kiam
ili malproksimiĝis, fraŭlino Sun pardonpeteme diris: “Kiam mi vidis ilin ambaŭ, mi konfuziĝis en
la koro kaj ne sciis, kion fari. Mi petas vian pardonon, sinjoro Fang. Ne serioze prenu tion, kion
ili ĵus diris.”

Hongjian subite sentis sin tro elĉerpita korpe kaj mense por reagi. Prenante ŝin je la mano, li
diris: “Sed mi prenas ĉiun vorton serioze. Eble ĝuste tion mi volas.”
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Fraŭlino Sun restis silenta. Post longa momento ŝi diris: “Mi esperas, ke vi ne pentos pro
tio.”

Ŝi levis sian vizaĝon, ŝajne atendante lian kison, sed li forgesis kisi ŝin. Li nur diris: “Mi
esperas, ke vi ne pentos.”

La lastan tagon de la printempaj ferioj ĉiuj kolegoj sciiĝis pri la fianĉiĝo de Fang Hongjian
kaj li pretis regali ilin en la sekvanta semajno.

En ĉi tiuj du tagoj la rimarkoj, kiujn Li Meiting private diris, superis tiujn, kiujn li diris,
kiam li sincere admonis la studentojn dum la tuta pasinta jaro. Diskonigante la informon, li diris:
“Mi certas, ke okazis io neatendita, alie ili ne volus interfianĉiĝi. Nun vidu. Tuj post interfianĉiĝo
okazos geedziĝo. Kial ili spertas la ĝenaĵon dufoje? Estas pli bone por ili loĝi kune. Ni ne zorgu
pri tio. Ĉiaokaze ni havos plian manĝon pro tio. Miaopinie, kiam ili geedziĝos, estos tre utile, se
oni donacos vestaĵojn de la infano. Ha, ha! Tamen tio koncernas la stilon kaj regulojn de la
lernejo. Estonte mi vekos la atenton de la rektoro. Mi respondecas pri la kondutado de studentoj
kaj mi devas plenumi mian devon. Mi ne zorgas nur pri mia privata sento kun Fang Hongjian, ĉu?
Lastjare kiam ni kunvojaĝis, mi trovis ion nenormalan. Nur Lu Zixiao estas granda idioto
maljuste traktita! Ha, ha.”

Tiel, kiam oni partoprenis en la festeno de interfianĉiĝo, multaj ĉeestantoj esplore studis la
korpan konturon de fraŭlino Sun. Kiam deserto alportiĝis, kelkaj gastinoj malice devigis ŝin
manĝi pli da dolĉaĵo, precipe sinjorino Han diradis: “Sweets to the sweet (dolĉaĵoj al la dolĉeco).”
Neeviteble iuj proponis, ke la gefianĉoj malkaŝu sian procezon de enamiĝo, sed ili kompreneble
rifuzis.

Kuraĝigite per alkoholaĵo, Li Meiting diris: “Mi diru anstataŭ ili.”
Hongjian pafis al Li avertan rigardon kaj diris en la dialekto de Ŝanhajo: “Sinjoro Li, vi estas

bonulo!”
Meiting stuporiĝis momente kaj tuj rememoris la vidvinon de Suzhou. Li hoho-ridis, dirante:

“Vi ĉiuj vidu, ke li estas tiel nervoza, ke li nomas min bonulo. Nu, mi kondutu kiel bonulo kaj ne
eldiru anstataŭ vi... Zixiao, baldaŭ estos via vico regali nin per la festeno de geedziĝo.”

Zixiao diris: “Estas bone geedziĝi pli malfrue. Se vi edziĝos frue, vi volos eksedziĝi antaŭ ol
atingi la mezaĝon.”

Ĉiuj gastoj diris, ke li diris ion malbonaŭguran, kaj punis lin per taso da alkoholaĵo.
Hongjian kaj fraŭlino Sun ankaŭ ebriiĝis pro vinproponoj de la gastoj.

Tiun tagon tiuj, kiuj estis invititaj, sed ne alvenis, estis gesinjoroj Wang kaj gesinjoroj Liu.
Liu Dongfang puŝis riproĉon al Hongjian pro la neplenumita edziniĝo de sia fratino. Li havis
planon, ke post la printempaj ferioj li okazigos ekspozicion pri la atingoj de eseo-skribado en la
angla lingvo de la studentoj kaj en tiu okazo konigos la erarojn de Hongjian en korektado de
ekzercoj de la studentoj. Sed estis neatendite, ke plejparto de la studentoj tenas siajn
ekzamenpaperojn profunde kaŝitaj, kaj ne volontas eksponi siajn mankojn en publiko. Krome, ĉar
Xinmei jam forlasis la lernejon, se Hongjian koleriĝos kaj rifuzos instrui la anglan lingvon, neniu
povos anstataŭi lin. Forta viro devas esti fleksebla. Li decidis lasi Hongjian instrui ĝis la fino de
tiu ĉi semestro. Se sinjorino Han ne donacus ĉemizon kaj ŝuojn al lia pliaĝa filino proksime al la
fino de la semestro, li jam repaciĝus kun gesinjoroj Han pli frue kaj ne atendus ĝis la venonta
semestro por doni al sinjorino Han la lecionojn de Hongjian kiel donacon. Wang Chuhou ne plu
invitis la kolegojn kaj la rektoron al manĝo en sia hejmo, kaj Liu Dongfang plendis, ke li ne faris
plejeblon en svatado. Nun ke Zhao Xinmei foriris kaj lia kliko jam dissolviĝis, li pretis eksiĝis kaj
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reiri al Ĉengduo. Kvankam rektoro Gao servis kiel la atestanto de geedziĝo de Hongjian, li ne
kontentiĝis pri li. Ankaŭ la antaŭdiro de Li Meiting pri la geedziĝo ankoraŭ ne estis konfirmita.
Lu Zixiao hazarde vidis en la ĉambro de Hongjian la laŭmodan libreton kun la titolo “Pri
Komunismo” verkitan de Laski, unu kajeron el Hejma Universitata Libraro , kiun Xinmei
postlasis. Kvankam Lu Zixiao ne bone majstris la anglan lingvon, li tamen konis la okulfrapan
vorton communism (komunismo) sur la kovrilo kaj li buŝe informis tion al superrigardanto de
studentoj Li. Kaj tiu prezentis skriban raporton al rektoro Gao.

Rektoro Gao diris: “Mi volus promociigi lin. Kiu scias, ke li havas ideologian problemon.
Mi devas maldungi lin en la venonta semestro. Li estas homo, kiu povas disvolvi sian talenton.
Kia domaĝo! Kia domaĝo!”

Pro tio Hongjian, kiel “kromedzino”, ne povis stabiligi sian pozicion kaj devis “forlasi la
domon”. Ĉe foriro Hongjian donacis al la bibliotekon la tutajn librojn de Xinmei, inkluzive de tiu
libreto. Kiam Han Xueyu aŭdis, ke Hongjian maldungiĝis, li brakumis sian belrusian edzinon kaj
dancis kiel rano kaj pulo. De tiam lia sekreto ne povis esti malkaŝota de tiu, kiu konis la aferon.
La kvaran de Julio — la lasta tago de la semestrofina ekzameno — li regalis siajn kolegojn per
riĉa vespermanĝo. La invitilo portis la nomon de lia edzino kiel gastigantino kun preteksto celebri
la Sendependan Tagon de Usono. Tio kompreneble pruvis, ke lia edzino estas vere malfalsa
usonanino, alie kial ŝi ĉiumomente sopiras al sia patrujo? La sento de patriotismo ne povas esti
vekita per falsa rimedo. Se la nacieco de lia edzino estas vera, ĉu la akademia statuso de ŝia edzo
estas falsa?
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Ĉapitro 8

n la Okcidento, kiam ajn mulo ne volontas iri antaŭen nek reagas al vipbato, la mulisto
pendigas faskon da karotoj antaŭ ĝiaj okuloj kaj super ĝiaj lipoj. La stulta mulo pensas,

ke se ĝi nur faras paŝon, ĝi povas kapti karoton per la buŝo. Pro tio ĝi antaŭeniras paŝon post paŝo.
Ju pli ĝi avidas manĝi, des pli rapide ĝi hastas. Antaŭ ol konsciiĝi pri tio, ĝi jam iras al la
sekvanta stacio. Tiam, ĉu ĝi povas manĝi karoton fine, tio dependas de la humoro de la mulisto.
En ĉiuj institucioj la superuloj senescepte uzas tian rimedon por regi la subulojn. Ekzemple, Gao
Songnian promesis al Hongjian, ke li promociigos tiun kiel profesoron en la venonta semestro.

Ekde kiam Xinmei foriris, Hongjian jam vidis sufiĉe pri la “karoto” de promociiĝo kaj lia
buŝo subite ĉesis salivumi por ĝi. Kaj li planis trovi alian okupon post la someraj ferioj. Li volis,
ke kiam la kontrakto de dungado alvenos, li resendos ĝin nemalfermitan kune kun letero por
laŭplaĉe ĵeti siajn kritikojn al la instanco de la lernejo, kiel sian admonon de disiĝo. Kaj per ĝi li
povos elverŝi sian koleron akumulitan dum la tuta jaro. Li ankoraŭ ne faris detalan decidon, per
kiaj vortoj skribi la leteron, ĉar li ne sciis, kian kontrakton de dungado la oficejo sendos al li.
Iufoje li esperis, ke li dungiĝos kiel vicprofesoro, tiel ke li povos riproĉi justecoplene, ke Gao
Songnian ne plenumis sian promeson. Alifoje li esperis, ke la kontrakto de dungado promociigos
lin al profesoreco, tiel ke la vortigo de lia letero sonos pli bele, ke lia malkontento estiĝis ne el
personaj plendoj kaj konsideroj, sed por la bono de la lernejo. Hongjian neniel atendis, ke Gao
Songnian eĉ ŝparis lian ĝenaĵon pretigi manuskripton por skribi leteron, kaj li simple ne sendis al
li ajnan kontrakton. Dume fraŭlino Sun ricevis la kontrakton de dungado kun la salajro pliigita je
unu grado. Kelkaj diris, ke tio estas artifiko de Gao por disapartigi ilin unu de la alia. Kaj Gao
mem diris, ke li faris tion senpartie kaj ne implikigis ŝin pro ŝia fianĉo. “Por ne paroli pri tio, ke
ili ankoraŭ ne geedziĝis, eĉ se ili geedziĝus kaj havus infanojn, pro la edzo, kiu havas ideologian
problemon, oni ne povas imputi lian mison al liaj edzino kaj infanoj. En funciigo de edukaj
institucioj en la Respubliko de Ĉinio oni devas montri tiom da demokratia spirito.”

Hongjian sciis, ke fraŭlino Sun jam ricevis dungokontrakton, kaj post kiam li zorgeme petis
informojn de aliaj kolegoj, li trovis, ke la kontraktoj por la venonta semestro estas jam ĝenerale
disdonitaj. Eĉ la fremdlanda edzino de Han Xueyu ankaŭ troviĝis en la vicaro de dungitoj. Kaj
nur li staris ekstere, kiel la senvosta vulpo en fabloj de Ezopo. Li estis tiel kolera, ke lia kapo
febras kaj lia korpo fridas. La plano kaj vortoj, kiujn li jam kovis, pruviĝis senutilaj kaj nur
fermentis en lia koro. Li sentis pli grandan malĝojon ol la studento, kiu bone preparis siajn
lecionojn por ekzameno kaj trovis ĝin prokrastota.

Kiam Gao Songnian renkontis lin, li ĉiam portis ridmienon, kvazaŭ nenio okazus inter ili.
Administrantoj havas sian propran stilon de societema maniero. Inter intimaj amikoj ili povas
montri ajnan arogantecon kaj fari ajnan malbonan sangon, sed al aliaj, ju pli afablan rideton ili
montras kaj ju pli ĝentilaj ili sin tenas, des pli profundajn suspektojn kaj malamon ili nutras. Gao
Songnian ankoraŭ ne estis perfekta en tia kondutado. Liaj rideto kaj ĝentileco ŝajnis imititaj
antikvaĵoj fabrikitaj de mallertulo, kiuj rivelis multajn mankojn kaj kiujn oni tuj distingis je
ekvido kiel falsaĵojn. Kelkfoje Hongjian volus pridemandi lin, sed li retenis sin je alia ekpenso.
Kiam oni kverelas, tiu, kiu malfermas la buŝon la unua, ne certe tenas la avantaĝon, sed tiu, kiu

E
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fermas sian buŝon la lasta, gajnas la venkon. Ĉar Gao Songnian neniel ŝanĝis sian vizaĝesprimon,
li certe havis jam bone ellaboritan planon. Se li mem riskus provoki Gao kaj trovus sin en dilemo,
li estus primokata de Gao. Kaj se la okazaĵo inter li kaj Gao diskoniĝus, oni dirus, ke tiu ulo Fang
rajdas sur altaj ĉevaloj pro sia maldungigo. La plej bona rimedo savi lian vizaĝon estis montri
indiferencon kaj lasi Gao scii, ke li neniom zorgas pri la dungiĝo. La sintenon de siaj kolegoj li ne
toleris. Ŝajnis, ke ili ĉiuj scias pri lia maldungigo, sed pro tio, ke lia afero ne estis deklarita en
publiko, ili vole nevole pakis sian simpation en koverton kaj kaŝe sendis ĝin al li. Tiuj, kiuj
ordinare tenis distancon de li, subite faris vizitojn al li. Hongjian sciis, ke ili alvenas peti de li
informon pri lia maldungigo, kaj li neniam menciis eĉ unu vorton pri tio. Tamen ilia bedaŭro
ŝajnis la donacoj en ŝtrumpoj de Patro Kristnasko: ili ne foriris ĝis ili oferis tiujn donacojn. Tia
simpatio estis pli suferiga ol moko kaj insulto. Kiam la gastoj sin turnis, Hongjian, kunpremante
siajn dentojn, ĵetis insulton kombinitan per anglalingva kaj ĉinlingva esprimoj: “To Hell! (Al
Infero!) Mil diabloj!”

Antaŭ interfianĉiĝo Sun Roujia ofte vizitis Hongjian, sed post tio nur Hongjian vizitis ŝin kaj
ŝi ne volontis alveni. Komence Hongjian konsideris, ke ŝi estas nur knabino kaj devas peti liajn
konsilojn por fari ĉiujn aferojn. Post ŝia fianĉiniĝo li iom post iom trovis, ke ŝi havas siajn
proprajn ideojn kaj estas firma je tiuj ideoj. Kiam ŝi aŭdis, ke li volos redoni la dungokontrakton,
ŝi malkonsentis, dirante, ke ne estas facile trovi alian okupon, kaj krom se li havas alian planon, li
ne devas agi laŭ sia kaprico.

Hongjian demandis: “Ĉu vi ŝatas resti ĉi tie? Ĉu vi volis rehejmeniri, tuj kiam vi atingis ĉi
tien?”

“Nun la situacio malsamas,” ŝi diris. “Se nur ni ambaŭ estas kune, ie ajn estas bona loko.”
Trovinte, ke ŝi estas racia kaj sentoplena, Hongjian nature naskis ĝojon en la koro, sed li ne

volis agi laŭ ŝiaj vortoj. Li konsideris, ke, kvankam ili jam interfianĉiĝis, li ankoraŭ sentis
fremdecon al ŝi. En la pasinteco li ne spertis interfianĉiĝon — la afero kun la jam mortinta filino
de la familio Zhou ne devis esti inkludata — kaj li ne sciis, ĉu la humoro post interfianĉiĝo devas
esti tiel senemocia kiel nun. Li klarigis al si, ke arda amo jam atingis la kulminon ĉe la punkto de
interfianĉiĝo kaj ĉio finiĝos post geedziĝo. Ke ili jam interfianĉiĝis kaj ankoraŭ havas spacon por
disvolvi siajn sentojn inter si, tio estis bona afero. Li rememoris, ke, kiam li ĉeestis la kurson pri
morala filozofio en Londono, la filozofo kun kapra barbo diris: “Estas nur du specoj de homoj en
la mondo. Se troviĝas grapolo da vinberoj, ekzemple, la unua speco de homoj elektas la plej
bonan vinberon por manĝi, dum la dua restigas la plej bonan vinberon kaj manĝas ĝin laste.
Principe, la homo de la unua speco devas esti optimisma, ĉar ĉiu vinbero, kiun li manĝas, estas la
plej bona en la restantaj vinberoj, dum la homo de la dua devas esti pesimisma, ĉar ĉiu vinbero,
kiun li manĝas, estas la plej malbona en la restantaj vinberoj. Tamen la fakto estas mala, ĉar la
homo de la dua speco ankoraŭ nutras esperon kaj tiu de la unua nur havas rememoron.” La
procezo de enamiĝo ĝis la vivofino de harblankiĝa paro similas al grapolo da vinberoj, inter kiuj
troviĝas la plej bona. Se tiu plej bona estas restigita kiel espero, ĉu tio estas bonega? Kiam
Hongjian senpripense diris tion al ŝi, ŝi tenis sin senparola. Dum li parolis, ŝi nur respondis per
“em” aŭ “ho”. Li demandis al ŝi, kial ŝi ne ĝojas, kaj ŝi respondis, ke ŝi ne malĝojas.

“Vi ne povas kaŝi ion de mi,” li diris.
“Estas bone, se vi scias pri tio. Mi volas reiri al la loĝejo,” ŝi diris.
“Neeble. Vi ne estas permesita foriri ĝis vi donos klarigon al mi,” Hongjian diris.
“Mi ja volas foriri,” ŝi diris.
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Dumvoje Hongjian kaĵolis kaj petegis ŝin kaj ŝi diris: “La bona vinbero, kiun vi esperas havi,
troviĝas en posta tempo, kaj mi estas malbona vinbero. Mi ne volas detrui vian apetiton.”

Li saltetis pro maltrankvileco kaj diris, ke ŝi faras ĝenaĵon al si.
“Mi jam sciis, ke vi ne vere amas min,” ŝi diris. “Alie vi ne havas tiel strangan ideon en via

menso.”
Li pardonpetis de ŝi kaj faris longatempan klarigon. Pro tio ŝi ekhavis mildan mienon kaj kun

dolĉa rideto ŝi diris: “Mi estas tre obstina. En estonteco vi malŝatos...”
Hongjian kisis ŝin kaj efike interrompis ŝian parolon. Poste li diris: “Hodiaŭ vi vere estas

acida vinbero.”
Ŝi devigis Hongjian rakonti pri liaj antaŭaj aferoj de amo, sed li rifuzis. Ne rezistante kontraŭ

ŝia ripetada devigo, li nur diris iom. Ŝi plendis, ke tio ne estas sufiĉa. Hongjian ŝajnis riĉulo, kiun
rabistoj torturis por elvringi la konfeson pri liaj riĉaĵoj, kaj malkaŝis iom post iom plie. Tamen
plendante, ke tio ankoraŭ ne estas sufiĉe detala, ŝi diris: “Vi ulo vere ne estas malkaŝema. Ĉu mi
volus esti ĵaluza pri la pasintaj aferoj? Mi aŭskultas por amuziĝo.”

Vidinte, ke ŝia vizaĝo iom ruĝiĝis kaj altrudita rideto ludas ĉe ŝiaj buŝanguloj, Hongjian
gratulis sin, ke li feliĉe kaŝis plejparton de detaloj, kiam li rimarkis ŝian vizaĝesprimon pli frue.

Ŝi volis rigardi la fotojn de Su Wenwan kaj Tang Xiaofu kaj malfacile konvinkis sin, ke li
vere ne havas iliajn fotojn. Ŝi diris: “Tiam vi tenis taglibron. Tio certe estas interesa. Ĉu vi
kunportas ĝin kun vi?”

Hongjian kriis: “Kia absurdaĵo! Mi ne estas tiaj verkistoj aŭ kleruloj, kiajn Fan Yi konas.
Kial mi tenus taglibron, kiam mi dronis en amo? Se vi ne kredas, traserĉu mian litĉambron por
ĝi.”

Fraŭlino Sun diris: “Mallaŭtigu vian voĉon, alie oni aŭdas vin. Bone parolu, se vi volas. Nur
mi estas tiu, kiu povas elporti vian krudecon! Lasu fraŭlinon Su kaj fraŭlinon Tang peni elteni
vian krudecon.”

Kun kolero li sensone rigardis ŝian vizaĝon. Poste li ridete diris: “Ĉu vi koleras kontraŭ mi?
Kial vi ne rigardas min? Mi estas kulpa. Mi nur incitetas vin. Pardonon! Pardonon!”

Tiele, unu monaton post interfianĉiĝo Hongjian ŝajne ekhavis sian mastrinon. Kvankam li ne
estis trejnita de ŝi tiel obeeme, li tre admiris ŝiajn trejnajn teknikojn. Li ekpensis, ke Xinmei
asertis, ke la knabino havas akran temperamenton. Kiel prave Xinmei diris! Pli aĝa ol ŝi je ses
jaroj, li estis multe pli spertoriĉa ol ŝi en travivaĵoj kaj li jam apartenis al la pliaĝa generacio super
ŝi. Li nur konsideris ŝin amuza, lasi ŝin fari ion ajn, kion ŝi volas kaj ne serioze disputis kun ŝi pri
ĉiuj aferoj.

Kiam okazis la incidento de dungokontrakto, fraŭlino Sun sindoneme diris: “Kompreneble mi
resendos mian dungokontrakton, sed kial vi ne senpere demandos al Gao Songnian pri tio? Eble li
senintence preterlasis nur la vian. Se vi ne volas riski demandi al li, estas bone, ke vi konfidos la
aferon al aliaj por informiĝi.”

Fang Hongjian ne volis sekvi ŝian konsilon. Post kiam ŝi informiĝis, ke la dungokontrakto ne
estas senintence preterlasita, ŝi ne plu lin premis.

Hongjian ŝerce diris: “En la lasta duonjaro mi restos en senlaboreco kaj ni ne povos geedziĝi.
Se vi edziniĝos al mi, vi suferos malsaton.”

Ŝi respondis: “Mi ne volis, ke vi vivtenos min. Kiam mi rehejmeniros kaj vidos mian patron,
mi petos al li elpensi rimedon por vi.”

Li proponis, ke ili tute ne rehejmeniros kaj simple turnos sin al Zhao Xinmei. Tiu jam oficis
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en la Nacia Defenda Komitato kaj lia letero indikis, ke lia stato estas tre bona. Li jam forlasis la
embarason, en kiu li troviĝis, kiam li foriris de la lernejo. Hongjian ne imagis, ke ŝi forte oponas
la proponon. Ŝi diris, ke estas humilige peti al Xinmei rekomendi lin por ofico, ĉar li kaj Xinmei
estas egalaj sur la sama pozicio. Ŝi aldonis, ke lia ofico en Sanlju-Universitato estis rekomendita
de Xinmei kaj li nur faris bagatelajn laborojn por aliaj fakultatoj, ne sukcesis promociiĝi al
profesoreco kaj eĉ perdis sian vicprofesorecon. Ŝi demandis, ĉu la ofico rekomendita de Xinmei
alportis bonon.

Hongjian sinĝene diris: “Kiom vi diris, mia pozicio ŝajnas ankoraŭ pli mizera. Bonvole donu
al mi iom da memrespekto en via parolo, ĉu bone?”

Fraŭlino Sun diris, ke ĉiaokaze ŝi reiros hejmen vidi siajn gepatrojn unufoje kaj ankaŭ li
devos intervidiĝi kun siaj estontaj bogepatroj. Hongjian diris, ke estas pli bone por ili geedziĝi ĉi
tie, unue por ŝpari tempon kaj penojn kaj due por pli oportune aranĝi la vojaĝon.

Ŝi enpenseme diris: “Mi jam ne ricevis la konsenton de miaj gepatroj por la interfianĉiĝo.
Feliĉe ili ŝatas min, tial ili ne embarasos min. Nia geedziĝo ne devas esti tiel malserioze aranĝita.
Mi devas peti de ili la permeson. Ne panikiĝu. Mia patro estas afabla kaj li vin ŝatos.”

Ekpensinte pri alia afero, li diris: “Nia interfianĉiĝo estas kaŭzita de la letero de via patro. Mi
volas ĝin legi. Kiam vi elprenos ĝin?”

Fraŭlino Sun rigardis lin perplekse.
Malpeze pinĉinte ŝian nazon, li diris: “Kial vi forgesis? Temas pri la letero, kiu mencias la

anoniman leteron.”
Forsvinginte lian manon, ŝi diris: “Kia tedulo! Vi pinĉis mian nazon ĝis ruĝiĝo. Tiu letero?

Tiam mi legis ĝin kaj pro kolero mi jam disŝiris ĝin. Nu, mi devus konservi ĝin. Nun ni jam ne
timas onidirojn.” Findirinte, ŝi firme premis lian manon.

En Ĉongĉingo, kiam Xinmei aŭdis pri la novaĵo de ilia interfianĉiĝo, li sendis al ili aerpoŝtan
gratulleteron. Hongjian donis la leteron al fraŭlino Sun kaj ŝi legis la lastan duonfrazon: “P.S. Tio,
kion mi diris sur la ŝipo jam realiĝis, ha, ha.” kaj ŝi demandis al li, kion Xinmei diris sur la ŝipo.
Ĉar li jam fianĉiĝis, li nature iom distancis de siaj amikoj kaj faris detalan rakontadon al ŝi pri la
komentoj de Xinmei.

Aŭskultante, ŝi malkaŝis sian koleron sur la vizaĝo, sed ne eksplodis per kolero. Ŝi nur diris:
“Vi viroj ĉiuj estas senhontaj. Vi ĉiam emas diri, kiel manie la virinoj korinklinas al vi. Kial vi ne
rigardas vin en spegulo? Kiel senhontaj vi estas! Eble Lu Zixiao diris al ĉiuj, ke mi jam ŝatas lin!
Mi ja estas malfeliĉulino. Xinmei certe diris ion malbonan pri mi. Eldiru al mi.”

Hongjian rapide elverŝis ion nerilatan por fini la diskuton. Eble tio estis la kaŭzo, kial ŝi
oponis, ke Hongjian petis al Xinmei trovi oficon por li. Hongjian diris, ke ili reiros hejmen ne laŭ
la antaŭa itinero kaj simple veturos per aviadilo rekte de Guilin al Hongkongo, tiel ke ili povos
eviti multajn suferojn, kaj ke ili povos peti al Xinmei aĉeti aviadilbiletojn. Fraŭlino Sun multe
aprobis tion. En sia responda letero, Xinmei diris, ke lia patrino veturos de Tjanĝino al
Hongkongo je la fino de julio kaj li veturos al Hongkongo por renkonti ŝin kaj preni ŝin returnen
al Ĉongĉingo, tiel ke koincide ili povos renkontiĝos en Hongkongo. Leginte la leteron, fraŭlino
Sun kuntiris siajn brovojn kaj diris: “Mi ne volas vidi lin, ĉar li faros ŝercojn pri mi. Ne permesu
al li priŝerci min.”

Hongjian ridete diris: “Estas neeviteble, ke li faros ŝercojn, kiam li vidos vin la unuan fojon,
kaj poste li ne faros tion. Kial vi timas lin nun? Vi nun estas lia bofratino, sed ne plu lia nevino. Li
nomos vin bofranjo.”
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Antaŭ ol Hongjian foriris, neniu kolego aranĝis adiaŭan festeneton honore al li. Ĉar la rektoro
ne ŝatis lin, la kolegoj ne volontis fari kontakton kun li. Li ne ŝajnis tiu, kiu povis havi la
perspektivon de sukcesonto en sia kariero. “Sun Roujia estas vere blinda edziniĝi al li. Iutage ŝi
pentos pri tio.” La manĝaĵoj, per kiuj oni regalis lin, ne eble similis al la pano enĵetinta en Nilo,
kiu post kelkaj tagoj flosos returne al sia originala posedanto kun duobla grandeco. Kaj krome
inviti iun al manĝo ŝajnas semado. Malmultaj el la invititoj, kiaj ies superuloj aŭ malsuperaj
oficistoj, ne reciprokas la inviton, kaj kelkaj certe redonas inviton, kiaj ies kolegoj kun sama
rango kaj sama enspezo. Tiamaniere, se iu faros unu inviton al manĝo, li povos rikolti kelkajn
manĝojn. Hongjian ne havis altan pozicion nek apartenis al definitiva fakultato, tial ordinare
neniu amikiĝis kun li kaj li nur tenis bonan rilaton kun Xinmei, tiel ke li ne semis la inviton inter
la kolegoj. Kvankam Hongjian ricevis neniun inviton, li jam dankis aliajn per regalado kelkfoje.
Kiam oni informiĝis pri la dato de lia foriro, ili bedaŭre diris: “Kio? Kial vi foriros tiel haste? Ni
ne havas sufiĉan tempon por okazigi adiaŭan renkontiĝon honore al vi. Damne! Estas koincide,
ke ni okupiĝis pri la semestrofina ekzameno dum ĉi tiuj tagoj kaj ni ne havas ekstran tempon.
Fraŭlino Sun, persvadu lin prokrasti lian foriron kelkajn tagojn, por ke ni povu ekhavi sufiĉan
tempon por laŭplaĉa babilo... Bone, bone, laŭ via deziro. Do ni vole nevole iras kontraŭ etiketo.
Kiam vi geedziĝos en via hejmloko, informu nin pli frue. Ne kaŝu tion de ni! Ne forgesu ĉi-tieajn
malnovajn amikojn dum viaj ĝojaj tagoj de geedziĝo. Ha, ha!”

Rektoro Gao estis alvokita de la provinca registaro por kunveno kaj ne revenis ĝis la tempo de
la semestrofina ekzameno, sed li neniam menciis la aferon pri la dungokontrakto. Antaŭtage de
sia foriro Hongjian iris al sekretariejo de la oficejo de la rektoro por peti dokumentojn de vojaĝo
por eviti la ĝenaĵojn de policanoj kaj soldatoj. Preterpase li estis dironta adiaŭ al la rektoro, sed
tiu ankoraŭ ne alvenis al la oficejo. Kiam li prenis la dokumentojn ĉe la sekretariejo posttagmeze,
li informiĝis, ke la rektoro jam foriris. Por la ofichoroj, kiujn ili tenas, la estroj de ĉiuj institucioj
ŝajnas la mezvintra suno aŭ bonŝanco de ies vivo, kiuj alvenas malfrue kaj foriras frue. Tamen
Gao Songnian estis bona diligentulo. Hongjian pensis, ke Gao faras tion pro timo al li kaj por
intence eviti lin. Malgraŭ indigno li eksentis iom da triumfa sento. La kelkaj studentoj, kiujn
Hongjian gvidis, disponis tempon kaj vizitis lin por adiaŭa babilo en lia ĉambro, ĉar dumtage ili
jam finis la ekzamenon. En sia ĝojo pri ilia vizito li ekkomprenis la psikon de korupta oficialulo,
kiu ĉe sia eksiĝo ankoraŭ volas la lokajn popolanojn restigi lin, prezenti al li “Ombrelon de Dek
Mil Popolanoj” kaj starigi por li tabuleton de “Bonvirta regado”. Por li, foriri de unu loko egalas
unufojan morton, kaj kiam mortanta homo scias la neeviteblan morton, li ankoraŭ esperas, ke oni
esprimas sian volon, ke li daŭre vivu. Li zorgas tiel pri la reputacio postforira kiel pri honoro
postmorta, sed li tute ne sciiĝos pri tio. Li timas, ke foriro aŭ morto, kiel estingita kandelo,
postlasos nur malbonodoron. La adiaŭantoj alvenas, kvazaŭ fidelaj filoj kaj nepoj eskortas la
mortanton al la tombo, tiel ke ĉe morto li povas fermi siajn okulojn en paco. Post kiam tiuj
adiaŭdirantaj studentoj foriris, la portempa eksciteco ankoraŭ pliigis la solecon de Hongjian, kaj li
turniĝadis maldorme ĝis la profunda nokto. Kvankam li malŝatis ĉi tiun lokon, ĉe disiĝo li
ekhavis melankolian sopiremon al ĝi, kiun li ne plu vidos poste. La homa menso estas tiel
malfacile antaŭvidebla. Lastjare kiam ili alvenis, li havis multajn kunvojaĝantojn, sed nun nur
duopo rehejmeniras. Feliĉe Roujia vojaĝos kiel lia kompano, alie se li, kiu jam perdis sian
laboron, vere ne ekhavos sufiĉe grandan kuraĝon iri sola tiel longan vojon. Kiam li pensis pri tio,
lia psiko, kiel kunŝovita korpo en la vintra nokto, iom varmiĝis, kaj li nur dezirus, ke ŝi estus apud
li.
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Antaŭ tagiĝo de la sekvanta tago portistoj de portseĝoj kaj vektoportistoj ĉiuj alvenis. Ĉar
estis somero, ili volis ekiri frue, kiam estis ankoraŭ friske. La servisto, kiu zorgis pri Hongjian, en
subĉemizo kaj kun dormemaj okuloj, akompanis Hongjian eksteren de la pordego de la lernejo
kaj vidis lin eniĝi en portseĝon. Li firme prenis la trinkmonon donitan de Hongjian kaj pretis
kalkuli ĝin post ilia foriro. La miopaj okuloj de fraŭlino Fan fariĝis eĉ pli malklarvidaj pro
nesufiĉa dormo. Pensante, ke ili eble renkontos aliajn kolegojn, ŝi haste ŝmiris sian vizaĝon per
ruĵo kaj alkroĉante la brakon de fraŭlino Sun, akompanis ŝin de la la loĝejo por studentinoj.
Ankaŭ fraŭlino Sun sentis bedaŭron forlasi ŝin. Fraŭlino Fan vidis ŝin eniri en portseĝon kaj diris
bonan vojaĝon al ili. Ŝi diris, ke ŝi certe transdonos al Ŝanhajo la leterojn skribitajn de aliaj.

“Sed, kies adreson mi uzos? Ĉu mi devos uzi la adreson de la rezidejo de sinjoro Fang?” ŝi
diris ridkluke.

Ankaŭ fraŭlino Sun diris, ke ŝi certe skribos leteron al ŝi. Hongjian subridis, ke virinoj vere
estas politikistoj denaske. Ili ambaŭ nigrigas unu kontraŭ la alia malantaŭ la dorso, dum ili
montras sin tiel intimaj. Du politikaj malamikoj tintantaj siajn glasojn en ĉampana festeno ne
povas konduti pli bone ol ili. Se li ne aŭdus per siaj propraj oreloj iliajn acerbajn vortojn unu
kontraŭ la alia, li prenus ilin kiel vere bonajn amikojn.

Apenaŭ la portistoj de portseĝoj finis matenmanĝon en la urbeto kaj volis ekiri, kiam la
privata servisto de rektoro Gao alrapidis kun la frunto kovrita per ŝvito, kaj donis grandan
koverton al Hongjian, dirante, ke li liveras ĝin laŭ la ordono de rektoro Gao. Hongjian prenis ĝin
por dungokontrakto, kaj lia koro bategis tiel forte, ke ĝi preskaŭ elsaltus el la brusto. Kiam li
haste deŝiris la koverton, li nur vidis leterpaperon kaj ruĝan papersaketon. La letero diris, ke
okupiĝinte pri multegaj aferoj de la lernejo de antaŭ unu monato, li ne havigis al si ŝancon por
bone babili kun Hongjian. Antaŭhieraŭ li ĵus revenis de la provinca urbo kaj lin atendis mil aferoj
de la lernejo por lia zorgo. Kaj Hongjian foriris tiel haste, ke li ne povis diri adiaŭ al li kaj sentis
grandan bedaŭron. La lernejo jam portempe prokrastis la starigon de la fakultato pri filozofio.
Restigi Hongjian en la lernejo vere maljuste malŝparos lian talenton. Pro tio li jam skribis leterojn
al du tia-tiaj akademiaj institucioj por rekomendi Hongjian labori tie, kaj tuj kiam li ricevos
informon, li sendos telegramon al Ŝanhajo. Ĉikune estis donaca kupono kiel esprimo de lia
gratulo al ilia geedziĝo. Li esperis, ke ili ĝin akceptu kun plezuro.

Antaŭ ol finlegi la leteron, Hongjian volis elsalti el la portseĝo por insulti. Li retenis sian
koleron ĝis la portistoj iris dekkelkajn liojn kaj haltis por ripozi. Doninte paperbulon al fraŭlino
Sun, li diris: “Jen la letero de Gao Songnian. Vidu! Kiu volas lian donacon? Kiam ni atingos
Hengyang, mi resendos ĝin per registrita letero. Bonege! Mi volas skribi leteron por insulti al li,
sed mi ne havas pretekston. Lia letero donas al mi bonan ŝancon por ĵeti insultojn al li.”

“Laŭ mi, li esprimas sincerecon en la letero,” diris fraŭlino Sun. “Kial vi volas fari lin via
malamiko pro nenio? Kian bonon tio alportos al vi, se vi insultos al li? Eble li vere rekomendos
vin al aliaj?”

Li kolere diris: “Vi ĉiam havas pravigojn. Vi eĉ ne permesas al mi ĝui iom da mia stulta agado.
Ju pli vi disputas per pravigoj, des malpli mi aŭskultas ilin.”

“Estas varmege,” fraŭlino Sun diris. “Mi jam estas soifa. Ne kverelu kun mi. Estas ankoraŭ
kvar tagoj antaŭ ol ni atingos Hengyang. Se tiam vi ankoraŭ volos skribi leteron por insulti al Gao
Songnian, mi neniel malhelpos vin.”

Li bone sciis, ke tiam eble li estos influita de ŝi kaj skribos leteron por danki lin. Tio ankoraŭ
pli malĝojigis lin. Anstataŭ verŝi akvon por ŝi li simple ŝovis ladbotelon al ŝi, dirante: “Estas
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absurde por li prezenti al ni ĉi tiun donacon. Ni ankoraŭ ne difinis la daton de geedziĝo. Kial li
letere diris, ke ni jam ‘plenumis la ceremonion de geedziĝo’? Mi diras al vi, ke li havas sian
intencon. Ĉar vi kaj mi vojiras kune, li pensas...”

“Ne parolu plu!” ŝi diris. “Vi havas multajn dubojn, sed ĉiuj viaj duboj estas malicaj!”
Dirante, ŝi ĉife buligis la leteron kaj ĵetis ĝin en lageton apud la kampoj. Pro tio, ke ŝi ĵus

trinkis varman akvon, kiam ŝi eniris en portseĝon, la ruĝo sur ŝia vizaĝo ankoraŭ persistis.
Por atendi aviadilbiletojn, ili restis dekkelkajn tagojn en Guilin. Ili ĝuis tiujn tagojn tre ĝoje.

Ŝajnis, ke ne estis ili, kiuj pasigis tagojn, sed la tagoj, kiuj forglitis preter ilin. Ili ekspedis du siajn
grandajn kofrojn per la transporta kompanio, kiun Xinmei rekomendis, kaj ili estis informita, ke
ili atingos Ŝanhajon post pli ol unu monato. Ĉar ili havis pli da mono ol sufiĉe por vojaĝo, ne
gravis por ili resti tie pliajn kelkajn tagojn. La tago antaŭ flugo de la aviadilo estis serena, sed
subite pluvis en nokto. Matene pluvo ĉesiĝis kaj videblis iom da malhela nebulo. Tio estis la unua
fojo por ili ambaŭ veturi per aviadilo kaj ili sentis sin tre malkomfortaj, vomante kiel malsanaj
katoj. Ĉe Hongkongo la flugmaŝino surteriĝis kaj Xinmei renkontis ilin en flughaveno. Pro tio, ke
ili ambaŭ jam elvomis ĉiom da energio, ili ne povis esprimi la ĝojon de rekuniĝo post longa
disiĝo.

Vidinte ilian lividan vizaĝon, Xinmei diris: “Ĉu vi jam vomis sur aviadilo? Ne gravas. Vi
flugis unuafoje kaj vi devis oferi iom. Mi akompanu vin serĉi hotelon por bona ripozo. Vespere
mi regalos vin per bonveniga manĝo.”

Kiam ili atingis loĝejon, Hongjian kaj Roujia tre emis ripozi. Vidinte, ke ili nur mendis unu
ĉambron, Xinmei turnis sian vizaĝon kaj kaŝe elŝovis sian langon kontraŭ la muro. Sur la revena
vojo al la hejmo de sia parenco sur la monto li sola ridetis kaj poste kuntiris siajn brovojn.

Post kelkatempa dormo Hongjian jam refreŝigis sin kaj ŝanĝinte la veston, atendis alvenon de
Xinmei. Ĝenate de bruado de maĝangoludado en najbara ĉambro kaj klakado de lignosandaloj en
la strato, fraŭlino Sun ne bone dormis. Ŝi ankoraŭ sentis sin vomema. Apogante sin en la sofo, ŝi
diris, ke ŝi ne volas eliri. Hongjian maltrankviliĝis kaj persvadis ŝin peni vigliĝi por ne vanigi la
komplezemon de Xinmei.

Ŝi volis, ke li iros sola, kaj aldonis: “Vi ambaŭ havos vortojn por interŝanĝi kaj mi ne povos
intermeti, kiel malsaĝulo sidanta apude. Li ne invitas aliajn gastinojn, tial ne gravas, se mi iros aŭ
ne. Sciu, ke la restoracio, kie li regalos nin, certe estas luksa. Mi ne havas decajn vestaĵojn. Mi
sentos min humiligita.”

“Kiel vanta vi estas!” diris Hongjian. “Vi povos surmeti tiun ĉipaŭ-on el kolora sateno.”
Fraŭlino Sun ridete diris: “Mi ankoraŭ ne faris vestaĵojn per via mono, sed vi jam riproĉas

min per vanteco. Estonte mi volos malavare pagi per via mono la tajloron! Tiu ĉipaŭ-o estas tre
malnovmoda. Kiam mi venis al la hotelo, mi vidis dumvoje virinajn ĉipaŭojn, kies manikoj kaj
basko estas pli mallongaj. Krome mi ne havas blankajn ledŝuojn. Se nun mi elirus aĉeti paron, mi
timas moviĝi, ĉar mia stomako multe malkomfortigas min.”

Xinmei alvenis. Kiam li sciiĝis, ke fraŭlino Sun suferas de malsano, li tuj proponis, ke li
regalos ilin alian tempon. Tamen ŝi ne konsentis kaj insistis, ke ili ambaŭ eliru por la manĝo.

Faciligite, Xinmei diris: “Fang...em...fraŭlino Sun, vi estas vere bonkora! Vi certe fariĝos tre
komprenema edzino. Se estus alia virino, ŝi certe strikte katenus Hongjian kaj malpermesus al li
agi libere. Hongjian, ĉu vi volontas disiĝi de ŝi portempe? Diru la veron. Ne plendu malantaŭ mia
dorso, ke mi disigas vin.”

Rigardante fraŭlinon Sun kun petemo, Hongjian diris: “Ĉu vi vere ne bezonas min akompani
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vin?”
Ĵetinte rigardon al lia mieno, ŝi diris kun altrudita rideto: “Iru do. Mi ne suferas de grava

malsano... Sinjoro Zhao, mi tre bedaŭras...”
“Kion vi diris!” diris Xinmei. “Hodiaŭ mi nur faras neoficialan inviton. Post unu aŭ du tagoj

mi regalos vin per riĉa manĝo. Do, mi prenas lin kun mi. Post unu kaj duona horoj mi revenigos
lin kaj donos lin al vi sendifekta, ha, ha! Hongjian, ni iru! Aĥ, momenton. Eble vi havas la
simplan ceremonion de disiĝo inter geamantoj. Mi unue atendas vin ĉe la lifto...”

Hongjian fortiris lin, dirante: “Ne babilaĉu!”
Kiam Xinmei studis en la fakultato pri politika scienco de usona universitato, li, kiel libera

aŭskultanto, sekvis la kurson Diplomatia Psikologio. La profesoro de la kurso, kiu oficis kiel
ataŝeo de ambasadorejo kelkfoje, iam diris en klasĉambro, ke, kiam usonanoj invitas iun al
manĝo por intertrakti, ili senpere iras al la temo tuj ĉe eksido, antaŭ ol la pladoj ankoraŭ
alportiĝos, dum eŭropanoj nur interparolas pri nerilataj aferoj ĉe manĝado kaj ne iras al la temo
ĝis ili finos manĝadon kaj eltrinkos kafon. Li demandis al Xinmei, kiamaniere ĉinoj kondutas en
tia situacio, kaj Xinmei nur donis stultan rideton kaj ne povis respondi. Ankaŭ Xinmei havis
seriozajn aferojn por alparoli al Hongjian, sed la vespermanĝo de tiu tago estis la ĝoja renkontiĝo
de du bonaj amikoj. Se pri tiuj seriozaj aferoj ili diskutis ĉe manĝtablo, tio ruinigis la ĝojan
atmosferon.

Elirinte el la hotelo, Xinmei diris: “Ĉar vi jam ne manĝis okcidentstilajn pladojn dum pli ol
duonjaro, mi regalos vin en aŭstria restoracio. Ĝi ne malproksimas. Estas ankoraŭ frue. Ni
malrapide paŝas kaj ni povas babili pli multe.”

Hongjian nur diris: “Fakte vi ne devus malŝpari la monon,” kaj volus aldoni: “Vi aspektas pli
sane ol antaŭe. Vi fariĝos oficialulo iutage.”

Seke tusinte, Xinmei diris sen turni sian rigardon: “Kial vi ne vojaĝas post via geedziĝo?”
Tiam Hongjian ekpensis, ke ili registris sin ĉe hoteloj per “gesinjoroj Fang”. Hodiaŭ kiam li

eliris el la aviadilo, li sentis sin kapturniĝema kaj ne donis atenton al tio. Li sekrete ĝojis, ke
Xinmei paŝas apud li kaj ne rimarkas lian brulantan vizaĝon. Li tuj diris: “Mi faris tian proponon,
sed ŝi neniel konsentas. Ŝi nepre volas reiri al Ŝanhajo por geedziĝo. Ŝi diris, ke ŝia patro...”

“Do, vi estas tre weak (malforta).” Xinmei sentis, ke li bele enŝovis tiun anglan vorton kiel
indan diplomatian terminon. Se Hongjian kaj fraŭlino Sun havas nenian rilaton, ĝi implicas la
ideon, ke li estas hezitema kaj obeema al ŝi por decidi, ĉu ili geedziĝos aŭ ne; se ili jam faris tion,
kiel li antaŭvidis, ne necesas diri, ke tiu vorto estas plej konvena kun implicita signifo prenita el
‘but the flesh is weak’ (‘sed la karno estas malforta’).

Kiel kondamnita krimulo, Hongjian ne povis nei la fakton kaj li simple lasi sian vizaĝon daŭre
ruĝiĝi. Li heziteme diris: “Ankaŭ mi pentas pri tio. Ĉiaokaze ni devas rehejmeniri. La etiketo kaj
formalaĵoj estas ĝenaj. Ni metos tion sub la zorgon de niaj gepatroj.”

“Ĉu fraŭlino Sun vomis kaj ne volas manĝi?”
Aŭdinte, ke li turnis la paroltemon al alia direkto, Hongjian trankviliĝis. Li diris: “Jes ja! La

aviadilo forte skuiĝis hodiaŭ. Sed mi jam sentas min bona nun. Eble ŝi estas laca. Hodiaŭ ŝi
leviĝis tre frue kaj hieraŭ nokte ŝi ordigis la aĵojn de ni ambaŭ. Xinmei, ĉu vi ankoraŭ memoras
tion? Tiufoje kiam ni manĝis en la hejmo de Wang, Fan Yi erare akuzis, ke ŝi ne kapablas ordigi
aĵojn...”

“La skuiĝo de aviadilo jam forpasis. Lastjare kiam ni kunvojaĝis, ŝi neniam vomis sur tiom
skuiĝanta buso. Ĉu eble alia kaŭzo? Mi aŭdis, ke vomantino...” Tuj poste aŭdiĝis malpeza kaj
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rapida rimarko: “Kompreneble mi ne havas tian sperton.” Li eligis senhumuran kaj altruditan
rideton.

Hongjian ne atendis, ke Xinmei elmetis tian demandon. Kiel tiu, kiu ŝirmis sin kontraŭ
aeratako, pensis, ke la aviadilo jam flugis malproksimen, kaj ne atendis, ke ĝi jam rondflugas
super lia kapo kaj muĝe ĵetas bombojn, Hongjian estis tiel konsternita, ke li jam forgesis
hontemon kaj indignon. Li nur diris: “ Neeble! Neeble!’ kaj samtempe li pleniĝis je timo, sentante,
ke tio multe eblas.

Mordetante la pipon, Xinmei diris: “Hongjian, vi kaj mi estas bonaj amikoj. Kvankam mi ne
estas laŭleĝa protektanto de fraŭlino Sun, mi estas konfidita de ŝia patro... Mi admonas al vi
ambaŭ kiel eble plej rapide geedziĝi tra la plej simplaj formalaĵoj, kaj ne necesas okazigi
ceremonion en Ŝanhajo. Ĉiaokaze vi ne povas aĉeti ŝipbiletojn ĝis post unu semajno. Vi simple
loĝas ĉi tie pli aliajn kavar aŭ kvin tagojn kiel mielmonaton, kaj veturos per posta ŝipo hejmen.
Por ne paroli pri aliaj aferoj, se vi geedziĝos hejme, multaj parencoj partoprenos en via geedziĝa
festeno kaj vi devos elspezi konsiderindan sumon. La staton de la familio Sun mi scias, kaj via
patro ne estas tiel riĉa. Se vi povas ŝpari, kial vi ne ŝpari iom? Kial vi insistas, ke ili aranĝu la
aferojn de via geedziĝo?”

Escepte de monrimedoj, li ankaŭ listigis aliajn konsiderojn por pruvi, ke ju pli rapide ili
geedziĝas, des pli bone.

Hongjian estis tute konvinkita de li, kvazaŭ malfacila bariero estus breĉita. Li diris: “Iom
poste mi diros ĉion ĉi al Roujia. Mi volus ĝeni vin por informiĝi, ĉu oni povas registri
geedziĝon ĉi tie kaj ĉu la formalaĵoj estas malsimplaj.”

Xinmei tre ĝojis, sentante, ke li jam plenumis sian mision. Dum manĝado li mendis botelon
da alkoholaĵo kaj diris: “Ĉu vi ankoraŭ memoras tiun fojon, kiam vi ebriigis min? Ha, ha! Se mi
ebriigus vin, mi agus maldankeme al fraŭlino Sun.” Demandinte pri multaj aferoj en la lernejo, li
eligis suspiron kaj diris: “Mi ŝajne havis sonĝon... Kiel ŝi statas?”

“Kiu?” demandis Hongjian. “Sinjorino Wang? Mi aŭdis, ke ŝi jam resaniĝis. Mi ne iris al la
hejmo de Wang.”

“Ŝi vere estas kompatinda...” diris Xinmei. Vidinte la fermentantan rideton sur la vizaĝo de
Hongjian, li tuj diris: “Mi sentas, ke ĉiuj estas kompatindaj, Wang Chuhou, mi, fraŭlino Sun kaj
vi ĉiuj estas kompatindaj.”

Kun ridego Hongjian diris: “Gesinjoroj Wang estas kompatindaj. Tion mi komprenas. Ilia
geedzeco ne iros al la bona fino kaj ili certe eksedziĝos, krom se Wang Chuhou baldaŭ mortus.
Kial vi estas kompatinda? Via familio estas riĉa kaj vi mem sukcesas en via kariero. Ne edziĝi
estas via kulpo. Por ne paroli pri Fan Yi, eĉ sinjorino Wang...” — Drinkinte, Xinmei jam ekhavis
tre ruĝiĝintan vizaĝon. Kiam li aŭdis tion, lia vizaĝo ne fariĝis pli ruĝa kaj li nur eviteme
palpebrumis. — “Nu, mi ne volas paroli plu. Ĉar mi jam perdis laboron, mi kompreneble estas
kompatinda. Vi diris, ke fraŭlino Sun estas kompatinda, ĉu ŝi erare edziniĝos al mi?”

“Ne, ne. Vi ne komprenas tion,” diris Xinmei.
“Kial vi ne diras tion al mi?” diris Hongjian.
“Mi ne diras al vi,” diris Xinmei.
“Mi divenas, ke vi jam ekhavis novan amatinon lastatempe,” diris Hongjian.
Xinmei diris: “Kion vi volas diri?”
“Ĉar vi parolas en koketa maniero kiel knabino, vi certe estas influita de iu,” diris Hongjian.
“Mil diabloj! Do, mi eldiros, ĉu? Mi iam diris al vi, ke fraŭlino Sun estas artifikema, ĉu ne?
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En la okuloj de mi, kiel apudstaranta rigardanto, ĉifoje ŝi ŝparis neniajn penojn...” En la fundo de
konscio de Hongjian unu penso jam profunde dormanta ŝajnis vekita de tiuj vortoj de Xinmei.
“Malprave, malprave. Mi estas ebria. Mi nur babilaĉas. Hongjian, ne diru tion al via edzino. Mi
vere ja estas konfuzkapa. Mi eĉ forgesas, ke nun vi ne plu estas tia, kia vi estis. Poste eĉ kiam
malnovaj amikoj babilos, ili devos koni la limojn.” Dirante, li eksvingis la tranĉilon en sia mano
en la aero proksima je colo al la tablo.

Hongjian diris: “Vi priskribas la geedziĝon tiel timiga, ke tio similas al la parolturno
‘popolamaso deiras de vi kaj proksmuloj forlasas vin’.”

Kun rideto Xinmei diris: “Tio ne estas ‘popolamaso deiras de vi kaj proksimuloj forlasas vin”,
sed vi mem deiras de la popolamaso kaj proksimuloj. Ni ne daŭrigu tiun temon plu. Mi demandas
al vi, kion vi volas fari post la someraj ferioj.”

Hongjian diris al li, ke li trovos laboron. Xinmei diris, ke la internacia situacio estas
malbonega kaj Eŭropo ne povos eviti militon, kaj ke Japanio, kiel Aksa Lando, implikiĝos en
milito pli aŭ malpli frue. Ŝanhajo, Tjanĝino kaj Hongkongo ne estas sekuraj, tial li volas irigi sian
panjon al Ĉongĉingo. “Sed ĉifoje vi restos en Ŝanhajo dum longa tempo, mi timas. Ĉu vi volas
labori kelkajn monatojn en la oficejo de ĵurnalo, kie mi iam oficis? La direktoro de la Oficejo pri
Informoj volas iri al landinterno. Mi rekomendas vin por plenigi lian postenon. Kvankam la pago
ne estas tiel grasa, vi povos kumuli alian okupon samtempe.”

Hongjian sincere dankis lin. Xinmei demandis al li, ĉu li kunportas sufiĉan monon. Hongjian
diris, ke geedziĝo konsumos sumon da mono, kaj li ne sciis, ĉu la mono en la mano sufiĉas aŭ ne.
Xinmei diris, ke li volontos pruntedoni sumon al li .

“Mi devos redoni la prunteprenitan monon, ĉu ne?” diris Hongjian.
Xinmei diris: “Postmorgaŭ mi donos sumon da mono al vi, kiel mian gratulan donacon. Vi

neniel rifuzos ĝin.” Hongjian levis fortan proteston, sed Xinmei haltigis lin, dirante: “Pli bone
estas ne rifuzi. Se mi edziĝos, tiam mi ne havos liberecon pruntedoni monon al amikoj.”

Hongjian emociiĝis kun malsekaj okuloj kaj interne li malestimis sin pro tio. Li ŝuldis multajn
dankojn al li, li pensis, sed li volis faligi larmojn pro tiu malgranda sumo da mono. Sciante, ke
Xinmei ne akceptas lian dankemon, li diris: “Tio, kion vi diris, montras, ke vi baldaŭ edziĝos. Ne
kaŝu tion de mi.”

Ne doninte atenton al li, Xinmei ordonis al kelnero alporti lian okcidentstilan jakon, kaj
elpoŝiginte la ledan monujon, li fosis en ĝi longan tempon kaj solene elprenis malgrandan foton,
sur kiu troviĝis fraŭlino kun brilaj okuloj kaj serioza mieno.

Vidinte ŝin, Hongjian kriis: “Bonege! Bonege! Kiu ŝi estas?”
Xinmei deprenis la foton, zorgeme ĝin rigardis kaj ridete diris: “Ne laŭdu ŝin tiel varmkore,

alie mi eksentas ĵaluzon. Ni foje havis miskomprenon pri tio. Kiam vi rigardas la foton de la
amatino de la amiko, nur tenu vin ceremonia, sed ne varmkora.”

“Kia absurdaĵo! Kiu ŝi estas?” diris Hongjian.
Xinmei respondis: “Ŝia patro estas amiko en Siĉŭano de mia patro. Ĉifoje kiam mi faris

viziton al ŝi, mi komence loĝis en ŝia hejmo.”
Hongjian diris: “Laŭ tio, kion vi diris, via patro kaj la ŝia estas amikoj, la filo kaj filino ligiĝos

per geedziĝo. Tia amikeco daŭras de generacio al generacio. Nu, niaj estontaj filo kaj filino...” La
malsanece stranga konduto de fraŭlino Sun naĝis al lia koro. Li sentis, ke li misparolis. “Nu, ŝi
estas tre juna. Ĉu ŝi ankoraŭ lernas?”

Xinmei diris: “Ŝi ne volas studi homan sciencon, kiun ŝi devas, sed ŝi ĉasas ion laŭmodan kaj
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studas elektran inĝenieradon aŭ ion similan. Ŝi plendas mizere pri ĝi tutan tagon. Ĉe la komenco
de la someraj ferioj la akademia raporto alvenis. Ŝi malsukcesis en du lernobjektoj kaj ne povis
promociiĝi al pli alta klaso. Ŝi volis savi sian vizaĝon kaj ne transiri al alia fakultato aŭ alia
lernejo. Tiele, ŝi ĉesis lerni plue, sed volis edziniĝi al mi. Ha, ha! Ŝi vere estas stultulino. Tamen
mi volas danki tiujn du profesorojn, kiuj donis al ŝi malsukcesajn notojn. Mi ne plu instruos. Se vi
plu instruos, ne donu bonajn notojn al studentinoj, tiel ke vi povos kontribui al multaj feliĉaj
geedziĝoj.”

Hongjian ridete diris, ke nemirinde li volas veturigi sian patrinon al landinterno. Xinmei donis
alian rigardon al la foto kaj enmetis ĝin en la ledan monujon. Ĵetinte ekrigardon al la brakhorloĝo,
li klamis: “Tondro kaj fulmo! Jam forpasis la difinita tempo. Fraŭlino Sun certe koleriĝos pro
tio!” Paginte haste, li diris: “Rapide! Ĉu vi volas, ke mi akompanos vin returnen kaj persone
donos vin al ŝi?”

Kiam ili eniris la restoracion, estis vespero, la heroldo de la nokto, sed kiam ili eliris, jam falis
la nokta vualo. Sed ĝi estis la serena subtropika nokto, simpla kaj malkaŝema, sen abisme
nesondebla implikaĵo, kvazaŭ provizante reĝisoron de Ŝekspira “Sonĝo de Mezsomera Nokto”
per modela pejzaĝo de la fono.

Ekrigardinte la ĉielon, Xinmei diris: “Bela vetero! Mi volas scii, ĉu estas aeratako en
Ĉongĉingo ĉi-nokte. Mia patrino estos timigita, tiel ke ŝi ne kuraĝas iri tien. Mi reiru ŝalti la
radion por aŭskulti al novaĵoj.”

Hongjian sentis sin tro sata. Ĉar li ne povis paroli en kantona dialekto kaj timis disputi kun
rikiŝisto, li malrapide paŝis al la hotelo. La parolo de Xinmei vekis ĉe li diversajn pensojn. Li
pensis, ke oni devas sukcesi en sia kariero. Tiuj, kiuj gajnas sukceson, havas sukcesajn rakontojn
por diri, ekzemple, kiel Xinmei. Dum la pasinta jaro li plenas je plendoj, kiuj eksplodos ĉe
malforta ektuŝo. Ĉar li ne ŝatas aŭskulti al oniaj plendoj, li supozas, ke oni ankaŭ ne ŝatas aŭskulti
al liaj plendoj. Do li zorgeme gardas siajn plendojn, kiel hundo kun buŝumo, tiel ke li ne povas
paroli libere. Laŭ diro de Xinmei la milito nur disvastiĝos kaj plu daŭros. Kaj nun li tuj havos
familion por prizorgi, se Xinmei prave divenas la malsanon de Roujia — Li kaj timis kaj hontis,
tiel ke subtila ŝvito eksudis tra lia tuta korpo. Li direktis sian penson alien. — Xinmei tre ŝatas
tiun fraŭlinon, kion oni komprenas je ekvido, sed lia amo ne estas tiel arda, alie kiam li parolis pri
ŝi, lia tono ne estis tiel humurplena. La amo de Xinmei al ŝi ne estas pli ol li al Roujia. Videble
geedziĝo ne bezonas tre grandan amon. Estas jam sufiĉe, se geedzoj ne malŝatas unu la alian. Ĉu
estas pro la granda diferencon inter viro kaj virino? Sed kian amsenton li havis al Tang Xiaofu
lastjare? Eble pro ŝi li jam forkonsumis sian tutan energion kaj ne regis siajn agojn plu. Tia
korinklino al ŝi estis timiga, kiam li rememoris ĝin, ĉar ĝi senigis lin je la emo fari aferojn, manĝi
aŭ dormi, kaj ne ĝeni lin dum neniu momento. Tio vere furiozigis lin tro multe! Tamen tia
malsano alportas sian ĝojon, kaj li preferas fali en tian malsanon refoje. Hongjian eligis suspiron.
Li pensis, ke dum la jaro lia animstato jam fariĝis multe pli maljuna, kaj nur tiuj, kies animo kaj
korpo estas fortikaj, povas fali en tian malsanon, ĝuste kiel nur grasuloj povas suferi de cerba
hemoragio aŭ apopleksio, kiujn malgrasuloj neniel meritas. Se li fariĝus pli maljuna je dekkelkaj
jaroj kaj atingus la aĝon de “krepusko kun rebrilo”, li eble amus stulte kaj manie. Laŭdire la amo
de maljunulo ŝajnas kaduka domo brulanta en fajro, kiun oni ne povas estingi. Estas bonege kaj
almenaŭ komforte, ke la amsento ne pezas sur la koro kaj la vivo iras banale kiel nun. Pli bone
estas trairi la formalaĵojn de geedziĝo kiel eble plej baldaŭ. Xinmei diris, ke Roujia “ŝparis
neniajn penojn”. Ĉar ŝi alte taksas lin, li devas ankoraŭ pli domaĝi ŝin. Ĉe tiu momento Hongjian
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konsciiĝis, ke li lasas ŝin sola longan tempon, kaj li rapide kuris al la hotelo. Preterpasante la
butikon de fruktoj, li aĉetis iom da freŝaj liĉioj kaj longanoj.

Hongjian puŝmalfermis la pordon. Ene ne estis lumo de elektra lampo kaj filtriĝis nur strio da
lumo de la koridoro. Li fermis la pordon post si. Ne aŭdinte la voĉon de Roujia, li pensis, ke ŝi
jam troviĝas en profunda dormo. Kun malpezaj paŝoj, li volis meti la fruktojn sur la tablon, sed li
ne atentis la seĝon, sur kiu li mem sidis antaŭe. Ĝi izola staris kelkajn futojn malproksime de la
tablo kaj ne estis metita al la antaŭa loko. Li renversis ĝin per la piedo, dolorigante al si la
piedsupron kaj genuon. Li sakris: “Diablo! Kiu sidis la seĝon,sed ne movis ĝin al la antaŭa loko?”
Samtempe li ekpensis: “Malbonege. Mi vekas ŝin.” Ekde kiam Hongjian foriris, Roujia, pro
malkomforto kaj soleco, jam pleniĝis je plendoj. Ŝi atendis kaj atendis, sed li ankoraŭ ne revenis.
Ŝia rankoro al li multe pliiĝis, kiel interezoj de uzuristo, kaj ŝi atendis lian revenon por reguligi
konton kun li. Ŝi aŭdis lin malfermi la pordon, sed ŝi ne ekparolis la unua pro kolero. Kiam li
renversis la seĝon, ŝi preskaŭ eligis ridsonojn. Sed ridado malaperigis ŝian rankoron. Feliĉe ŝi
facile retenis ĝin. Dum tiu momenteto ŝi ankoraŭ decidis, kiu estas pli praviga por subpremi ŝian
indignon, ĉu diri, ke ŝi malpacience atendis lin ĝis tiu horo, aŭ diri, ke ŝi malfacile endormiĝis,
sed li vekis ŝin. Renversinte la seĝon, li ne rimakis signon de moviĝo kaj tuj ektimis, ke ŝi svenis.
Li haste ŝaltis la lampon. Ĉar ŝi jam dormis pli ol unu horon en mallumo, tuj je ekvido de
lamplumo ŝi ne povis malfermi la okulojn. Ŝi eklevis palpebrojn kaj denove fermis ilin. Ŝi turnis
sur la alian flankon kun la dorso kontraŭ la lamplumo kaj eligis longan elspiron. Trankviliĝinte, li
trovis, ke lia silka ĉemizo jam tramalsekiĝis. Demetante la jakon, li zorgeme diris: “Pardonon. Mi
jam vekis vin. Ĉu vi bone dormis? Kia vi sentas vin nun?”

“Kiam mi volis duondormiĝi, via bruado vekis min. Sur la seĝo vi mem sidis. Vi eĉ sakris.”
Tiujn vortojn ŝi diris kontraŭ la muro, kiam Hongjian estis pendiganta la jakon. Li ne aŭdis

klare kaj demandis: “Kio?”
Ŝi turnis sin al li kaj diris: “Aj! Mi tre lacas. Mi vere ne havas tian forton plilaŭtigi mian

voĉon por paroli al vi. Ne malŝparu mian forton...” Fakte ŝi jam plilaŭtigis sian voĉon je unu
grado. “Estas vi, kiu movis tiun seĝon tien. Je alveno de Xinmei, kiu ŝajnas animokapta sendito
de la Reĝo de Infero, vi zorgis pri nenio plu. Vi mem estas impertinenta, sed vi riproĉas min.”

Trovinte, ke ŝi parolas en nenormala tono, li tuj pardonpete diris: “Mi estas kulpa. La haŭto de
mia kruro estas iom lezita —” Lia simpati-veka plendo ne efikis. — “Mi jam forestis longan
tempon. Ĉu vi vere ne endormiĝis? Ĉu vi jam prenis manĝon? Tiuj freŝaj liĉioj...”

“Ankaŭ vi scias, ke vi forestis longan tempon, ĉu ne? Ĉiaokaze bonaj amikoj kolektiĝas por
manĝi, drinki kaj ĝuiĝi. Eĉ vi rajtas resti tie la tutan nokton. Neniu donus ioman atenton al mi, eĉ
se mi mortus en la hotelo,” ŝi diris kun plorsingulta tono. Ŝi deturnis sian vizaĝon kaj pretis
dormi.

Hongjian maltrankvile sidiĝis sur la randon de la lito. Etendinte sian manon kaj turninte ŝian
kapon al si, li diris: “Pardonon al mi pro mia longa forestado. Nu, ne koleru. Mi foriris, post kiam
vi konsentis...”

Forŝovinte lian manon, ŝi diris: “Mi volas, ke vi ne tuŝu min per via ŝvita mano. Ĉu vi aŭdis
min? Hej, mi volas, ke vi eliru! Vi ĉiam pensas pri foriro. Ĉu mi povus reteni vin? Eĉ se mi
retenus vin, tio ne estas bona al mi. Se vi restus en la hotelo, vi certe penus trovi miajn misojn kaj
koleri kontraŭ mi.”

Retirinte sian manon, li kolere sidiĝis en la seĝon kaj diris: “Nun ni same kverelas! Ĉar vi
volis, ke mi akompanos vin en la hotelo, kial vi tiam ne honeste diri tion al mi? Mi ne estas
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intesta vermo en via ventro. Kiel mi povus scii vian penson?”
Ŝi turnis sian vizaĝon al li kaj grumble diris: “Se vi vere amas min, vi konas tion eĉ sen mia

rimarkigo. Ho ve! Oni ne povas devigi vin. Vi ne komprenas nur ĝis mi atentigas vin. Lasu do! Se
fremdulo kunvojaĝus kun mi kaj vidus, ke mi sentas min tiel malkomforta hodiaŭ, li ne senfare
forlasus min dum longa tempo. Hm, vi eĉ kalkuliĝas kiel la homo, kiu amas min!”

Li rikane diris: “Se fremdulo traktus vin tiamaniere, li jam ne fremdiĝus de vi. Almenaŭ li
estus via amato.”

“Ne ĉikanu min per mia misparolo. Eble la fremdulo estus virino, ĉu ne? Mi preferas resti
kun virinoj. Neniu el vi viroj estas bonulo. Vi ne zorgas pri ni virinoj, se vi incitetas nin ĝis ni
kontentigas vin.”

Tiuj vortoj tuŝis liajn vundeblajn pensojn. Li aliris apud la liton kaj diris: “Do, ne kverelu.
Poste kiam vi forpelos aŭ batos min, mi ne eliros. Mi sekvu vin kiel ombro. Tio certe plaĉas al
vi.”

Sur ŝia vizaĝo riveliĝis malklara rideto. Ŝi diris: “Ne montru vin tiel kompatinda. Via bona
amiko jam diris, ke mi alkroĉiĝas al vi. Se mi ne lasus al vi eliri kun li, la Ĉielo scias, kiel
malbona mia reputacio fariĝus. Sciu, ke ĉar tio estas la unua fojo, mi elverŝas koleron al vi. Poste
mi estos pli diskreta kaj tenos mian buŝon fermita. Eĉ se vi ne revenos ĝis la profundaj horoj de la
nokto, mi ne parolos pri tio, por ke mi ne estu via ĝenaĵo.”

“Vi havas profundan antaŭjuĝon kontraŭ Xinmei. Fakte li havas bonan intencon kaj tre
zorgas pri nia afero. Ĉu via kolero jam malaperis? Mi havas kelkajn seriozajn vortojn por diri al
vi. Ĉu vi volas aŭskulti?”

“Ek. Ĉu mi aŭskultas aŭ ne, tio dependas de mi... Kiajn seriozajn vortojn vi volas diri, tiel ke
vi portas tiel solenan mienon?” Ŝi nereteneble ridetis.

“Ĉar vi sentas vin tiel malkomforta, ĉu vi estas graveda?”
“Kio? Sensencaĵo!” ŝi tuj respondis. “Se mi vere estas graveda, mi ne pardonos vin! Mi ne

pardonos vin! Mi ne volas infanon.”
“Ĉu vi pardonos min aŭ ne, tio estas alia afero. Ni devas fari preparon por tio. Xinmei

konsilas, ke mi edziĝu al vi kiel eble plej baldaŭ...”
Ŝi abrupte sidiĝis kun larĝigitaj okuloj kaj tute pala vizaĝo: “Ĉu vi jam diris ĉion pri nia afero

al li? Vi besto! Vi besto! Vi certe fanfaronis al li...” Parolante, ŝi forte frapis la liton per la mano.
Konsternite, Hongjian retroiris kelkajn paŝojn: “Roujia, ne miskomprenu min. Mi faru

klarigon...”
“Mi ne aŭskultas al via klarigo. Vi ofendas min! De nun mi ne plu povas alfronti aliajn. Vi

ofendas min!” dirante, ŝi refalis sur la liton. Kovarante la okulojn per ambaŭ manoj, ŝi ploris kun
la brusto leviĝanta kaj malleviĝanta.

Lia koro, kiu ne estis farita el akvoimuna materialo, malsekiĝis de ŝiaj larmoj. Li tuj sidiĝis ĉe
ŝia kapo, fortiris ŝiajn manojn kaj viŝis larmojn por ŝi, persvade dirante ion bonan. Kiam ŝi laciĝis
de plorado, ŝi retenis larmojn kaj petis al li klare rakonti la tutan aferon.

Finaŭskultinte, ŝi raŭke diris: “Mi volas, ke li ne intervenu en nian aferon. Kaj krome li ne
estas mia protektanto. Se nur vi humile prenas liajn vortojn kiel edikton de imperiestro kaj faras,
kion li diras, do vi sola geedziĝu. Ne devigu min fari tion.”

Hongjian diris: “Ne necesas diri tiujn vortojn plu. Mi ne obeas al tio, kion li diras. Ĉion vi
decidu... Vi ankoraŭ ne manĝis la liĉiojn, kiujn mi aĉetis por vi. Ĉu vi volas manĝi? Nu, kuŝu
senmove kaj mi senŝeligos ilin por vi.” Li alproksimigis tetableton kaj rubujon antaŭ la liton.
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“Hodiaŭ kiam mi eliris kaj revenis, mi ne prenis rikiŝon. Mi aĉetis ilin per la veturpago, kiun mi
ŝparis. Kompreneble mi havas monon por aĉeti fruktojn, sed se mi aĉetis ilin per la ŝparita
veturpago, tio ŝajne indikas, ke mi elkore aĉetis por vi.”

Milda rideto naĝis al ŝia larmomakulita vizaĝo. Ŝi diris: “Ne necesas ŝpari tiujn monerojn. Ne
indas lacigi vin pro tio. La ŝparita veturpago ne sufiĉas por aĉeti tiom da fruktoj.”

“La prezo de tiuj aĵoj ne estas alta. Mi donis pli malaltan prezon kaj mi eĉ sukcesis fari
aĉeton.”

“Vi ne estas lertulo en aĉetado. Vi aĉetas ion karan kaj male pensas, ke tio estas ĉipa... Ankaŭ
vi iom manĝu. Ne nur manĝigu min,” ŝi diris.

Hongjian diris: “Ĉar mi ne estas kompetenta, mi prenos indan edzinon, kia vi.”
Ĵetinte straban rigardon al li, ŝi diris: “Inda edzino estas malpli bona ol amiko.”
“Ho, vi diras sensencaĵon denove!” li diris. “Mi devas rompi kun la amiko. Ĉar vi ne volus

edziniĝi, mi eĉ ne havus indan edzinon. Mi vere perdus kaj edzinon kaj amikon.”
“Ne babilaĉu,” ŝi diris. “Estas malfrue. Posttagmeze mi ne sukcesis fali en dormon kaj

vespere mi atendadis vin... Ĉu mi havas ŝvelintajn okulojn post ploro? Se tiel, ne decos por mi
renkonti aliajn. Donu al mi spegulon.”

Vidinte, ke ŝiaj palpebroj vere estas ŝvelintaj, Hongjian ne volis honeste diri tion al ŝi kaj nur
konsolis: “Nur iome ŝvelintaj, tute ne gravas. Post bona dormo la ŝvelaĵoj malaperos... Nu, ĉu
necesas leviĝi por rigardi en la spegulon!”

“Ĉiaokaze mi devas lavi al mi la vizaĝon kaj brosi la dentojn,” ŝi diris.
Post bano li revenis en la ĉambron kaj ŝi jam estis en la lito. Li demandis: “Ĉu vi kuŝas sur la

antaŭa kapkuseno? Ĝi plene kovriĝas de viaj larmoj. Ĝi estas tre humida kaj vi ne sentos vin
komforta kun la kapo sur ĝi. Uzu mian kapkusenon kaj cedu al mi la vian malsekan.”

Dankeme ŝi diris: “Stulta knabo, ne ŝanĝu mian kapkusenon. Mi jam turnis ĝin kaj mia kapo
kuŝas sur ĝia alia flanko... Ĉu la lezita kruro ankoraŭ doloras al vi nun? Mi leviĝu por bone
bandaĝi ĝin.”

Kiam li sin banis, liaj kruroj trempiĝis en sapa akvo. Ĝi nun pike doloretis, sed li nur diris:
“Estas bone. Ĝi neniom doloras. Tuj dormigu vin trankvile.”

“Hongjian,” ŝi diris, “tio, kion vi diris, maltrankviligas min. Do vi faros vian plejeblon por
aranĝi la aferojn pri geedziĝo.”

Lavinte siajn harojn, li estis kombanta. Aŭdinte tion, li demetis la kombilon, klinis sin kaj
kisis ŝian frunton. “Mi scias, ke vi estas la plej racia kaj obeema.”

Ŝi eligis ĝojan suspiron, deturnis sian vizaĝon kaj falis en profundan dormon.
Dum la sekvanta semajno ili ambaŭ eĉ perdis sian kapon pro multokupiteco. Kiam unu afero

estis duone farita, ili ekpensis pri alia farinda afero. Dank’ al la helpo de la parenco de Xinmei la
registriĝo de geedzeco iris glate sen bariero. Krome ili skribis leterojn al sia familio por peti
monon, mendis geedzajn ringojn, farigis novajn vestojn, plenumis la formalaĵojn de registriĝo pri
geedzeco, fotiĝis en luitaj kostumoj en fotejo, invitis gastojn por celebrado, translokiĝis al la pli
deca hotelo, kaj fine poŝtis fotojn al la familio kaj urĝis la familion sendi monon. Kvankam ili
ŝparis multe da penoj, ili elĉerpis la monon ĉe la mano. Feliĉe ili ricevis la grasan mondonacon de
Xinmei. Pro tio, ke li ankoraŭ ne trovis laboron por la lasta duonjaro kaj enspezis neniom dum la
someraj ferioj, Hongjian komence ne volis elspezi monon. Li proponis, ke ili ne bezonas farigi
novajn vestojn, kaj eĉ se ili volas la novajn, tiuj ne devas esti tre bonaj. Roujia kontraŭdiris, ke ŝi
ne estas vanta kaj malŝparema virino, sed, ĉar la geedzeco estas la solena ceremonio de homoj kaj
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okazas nur unufoje dum la tuta vivo, ĝi devas dece plenumiĝi. La nuna geedziĝa ceremonio jam
estas pli mizere simpla ol ĝi decas. Eĉ se ni ekhavos bonkvalitajn vestojn, ni povos ankoraŭ
surporti ilin en la venonta jaro. Pro multokupiteco ili nutris plendeman temperamenton kaj
neeviteble disputis pri io aŭ alio. Roujia kolere diris: “Mi ne volis edziniĝi ĉi tie kaj tio estas via
ideo. Ĉu vi volas, ke mi min vestos kiel almozpetanto tiun tagon? Ĉi tie mi ne havas parencojn.
Pri ĉiuj aferoj mi devas zorgi persone. Mi povas turni min al neniu por konsiloj, por ne paroli pri
helpoj. Mi morte tediĝas de tio! En la hejmloko estas multaj manoj por helpi kaj mono ne estas
problemo. Por mia edziniĝo miaj gepatroj pretigis sumon da mono. Ankaŭ vi devas skribi leteron
al via patro por peti monon. Se ni geedziĝus en Ŝanhaojo, ĉu via familio elspezus neniom da
mono? Nia interfianĉiĝo jam ŝparis multe da ĝenoj por la familioj.”

Kiel studento reveninta el fremdlando, Hongjian sciis pri la furora movado de Tri P-oj (Poor
Pop Pays: Povra Paĉjo Pagas): la filo ofte krias por “memstareco kaj memregado”, sed kiam li
volas elspezi monon, li ĉiam eldevigas monon el sia patro. Hongjian obeis al ŝi kaj skribis leteron
al sia patro. Leginte la malneton de la letero, ŝi malŝatis, ke la vortigo de la letero ne estas klara
kaj sincera, kaj volis lin reskribi, dirante: “Kial vi kaj via patro estas tiel ceremoniaj, sed ne
intimaj? Kiam mi skribas leteron al mia patro, mi neniam preparis malneton!”

Kiel verkisto kritikita pro sia unua verko, Hongjian estis tiel kolera, ke li volus forĵetus sian
plumon kaj forbruligus sian manuskripton, kaj li ne volis skribi plu. Ŝi diris: “Se vi ne volas skribi,
do lasu. Mi ne volas la monon de via familio. Mi skribos leteron al miaj gepatroj.”

Finskribinte, ŝi demandis al li, ĉu li volas cenzuri ĝin. Li prenis ĝin kaj legis, trovante, ke ŝia
tono vere montras intimecon. La vortoj “paĉjo” kaj “panjo” kvazaŭ sonis orelplaĉe. Fine li poŝtis
leteron al sia familio, sed ne lasis al ŝi legi ĝin. Poste ŝi trovis, ke ŝi ne estas graveda. Ŝi grumble
diris al Hongjian, ke li estas kulpa, ĉar li blinde sekvas la konsilon de Xinmei, kaj ke tia hastema
geedziĝo kaŭzos dubojn ĉe la gepatroj. Tamen la leteroj jam poŝtiĝis, ĉio estis bone preparita kaj
la lastamomenta nuligo ne eblis. Kelkajn tagojn post la geedziĝo ili senpacience atendis la
respondon de la familio kaj ne estis pli senĝenaj ol en Guilin. Poste la familio Fang kaj la famolio
Sun sendis per telegrafa mandato la monon unu post la alia kaj Xinmei jam mendis por ili
ŝipbiletojn por reveni al Ŝanhajo. La patrino de Xinmei jam atingis Hongkongon kaj estis
flugonta baldaŭ al Ĉongĉingo. Du tagoj antaŭ ekveturo de la ŝipo, Hongjian kaj lia edzino
supreniris la monton por unue montri sian respekton al la patrino de Xinmei, due diri bonvojaĝon
al ili, trie diri adiaŭ kaj kvare repagi la elspezojn de ŝipbiletoj kaj aliaj.

Kiam ili atingis la hejmon de la parenco de Xinmei kaj sendis sian nomkarton, Xinmei
elkuris kun la pordisto malantaŭ si, dirante: “Mi estas honorata, ke vi bofratino ne ŝparas penon
alveni.”

Kun rideto Roujia protestis: “Onklo Zhao, ne tiel salutu min. Mi ne indas tion.”
“Mi devas fari tion. Hongjian, vi venas en malĝusta tempo. Su Wenwan estas ene. Dum ĉi

tiuj du tagoj ŝi restas en Hongkongo. Kiam ŝi sciiĝis pri alveno de mia patrino, ŝi ĵus venis fari
viziton al ŝi. Sed, ŝi scias, ke vi estas ekster la pordo.”

Kun ruĝiĝinta vizaĝo Hongjian diris, rigardante al Roujia: “Do ni ne eniros kaj ni petas al
Xinmei transdoni nian respekton al la maljuna sinjorino. Xinmei, jen la monon por ŝipbiletoj.”

Kiam Xinmei rifuzis, Ruojia diris: “Ĉar ni jam estas ĉi tie, ni devas vidi la maljunan
sinjorinon...”

Hodiaŭ Roujia surportis novan veston kaj ŝi ekhavis pli grandan kuraĝon. Kaj krome ŝi estis
scivola. Kvankam Hongjian timis vidi Su Wenwan, lin tiklis la scivoleco. Xinmei enkondukis ilin.
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Antaŭ ol eniri la salonon, Hongjian demetis la pajlan ĉapelon kaj pendigis ĝin sur la breton, kaj
Roujia malfermis sian mansakon kaj iom rigardis sin en la spegulo.

Su Wenwan estis pli ŝike vestita ol ŝi estis lastjare, kaj ŝia vizaĝo estis pli pufa. Ŝia vesto,
parte okcidentstila, strikte kaj bone sidis al ŝi. La desegno de ŝia robo estis kolorriĉa kun
horizontalaj palruĝaj kaj malhele verdaj strioj inter la blankaj strioj, kiel la naciaj flagoj de
malgrandaj landoj sur la eŭropa kontinento. La pajla ĉapelo kun larĝa rando sur la tetablo apud ŝi
kompreneble estis ŝia, kiu faris la malgrandan sunombrelon en la mano de Ruojia eksmodaĵo
postiĝintan je dekoj da jaroj.

Tuj kiam Hongjian eniris, li profunde riverencis de malproksime. Maljuna sinjorino Zhao
stariĝis por saluti lin. Trankvile sidante, Wenwan senĝene diris: “Sinjoro Fang, mi ne vidis vin
por longa tempo. Ĉu vi bone fartas?”

Xinmei prezentis: “Jen estas sinjorino Fang.”
Wenwan jam frue rimarkis ŝin, sed tiam ŝi afekte trovis ŝin kvazaŭ post la prezentado de

Xinmei. Balancinte la kapon al ŝi, Wenwan okule balais ŝin de la kapo ĝis la piedoj. Ne elportante
ŝian okulan ekzamenadon, Roujia aspektis sinĝena.

Wenwan demandis al Xinmei: “Ĉu sinjorino Fang estas la filino... ve, mi havas malbonan
memoron...de la direktoro de tia banko aŭ privata banko?”

Hongjian kaj lia edzino jam klare aŭdis ŝin kaj ilia vizaĝo ruĝiĝis samtempe. Ili ne facile
refutis ŝin, ĉar la voĉo de Wenwan estis tre mallaŭta, kvazaŭ ŝi ne volus aŭdigi ĝin al iliaj oreloj.

Ankoraŭ ne komprenante, ke Wenwan aludis al la pasinteco de Hongjian, Xinmei nur diris:
“Ŝi estas filino de mia kolego. Ili geedziĝis en Hongkongo lastsemajne.”

Kvazaŭ vekiĝinte el sonĝo, Wenwan suspiris surprizite: “Aĥ, alia...sinjorino Fang. Ĉu vi
longe restas en Hongkongo aŭ preterpasas Hongkongon revenante el alilando?”

Hongjian firme tenis la brakojn de la seĝo por reteni sian eksaltadon. Xinmei kaŝe skuis la
kapon. Ruojia vole nevole konfesis, ke ŝi ne venas de alilando, sed de landinterno. Wenwan tuj
perdis la intereson pri ŝi kaj daŭrigis sian babilon kun la maljuna sinjorino. Tiu diris, ke estas la
unua fojo por ŝi veturi per aviadilo kaj ŝi eksentas timon, tuj kiam ŝi pensas pri tio.

Kun rideto Wenwan diris: “Kun Xinmei en via akompano, kion vi timas! Mi sola jam flugis
tien kaj reen kvin aŭ ses fojojn.”

“Kiel via edzo povus trankviliĝi pri via sola flugo tien kaj reen?” demandis maljuna
sinjorino Zhao.

“Li havas oficon ĉi tie kaj ne povas deiri de ĝi,” diris Wenwan. “Li akompanis min flugi
dufoje de ĉi tie al Ĉongĉingo. Unuafoje ni iris vidi mian patron tuj post nia geedziĝo... li volus
viziti vin kune kun mi hodiaŭ kaj ankaŭ intervidiĝi kun Xinmei...”

“Mi estas honorata,” diris Xinmei. “Mi vidis sinjoron Cao, vian edzon, tiun tagon, kiam vi
geedziĝis. Ĉu li ne pli grasiĝis? Ŝajnas, ke mi estas pli alta ol li je unu kapo. Tio aspektigas lin pli
grasa. Ne gravas en Hongkongo, sed en Ĉongĉingo, se registara oficisto respondecanta pri
provizado de grenoj kaj materialoj grasiĝas, oni ĵetas ŝercojn super lin.”

Pro tio Hongjian emis rideti unuafoje hodiaŭ. Wenwan iom ruĝiĝis, sed antaŭ ol ŝi ekparolis,
maljuna sinjorino Zhao diris: “Xinmei, vi stulta knabo. Kiel plenkreskulo de pli ol tri dek jaroj, vi
ankoraŭ diras tian sensencaĵon. Dum ĉi tiuj jaroj, ĉu grasiĝo ne estas bona afero? Mi malŝatas
vian malgrasiĝon. Fraŭlino Wenwan, la patrino ĉiam malŝatas la malgrasiĝon de sia filo. Vi havas
sanan mienon. Mi sentas min komforta, kiam mi vidas vin. Certe via maljuna patrino ĝojas, kiam
ŝi vidas vin. Bonvole transdonu mian saluton al sinjoro Cao, kiam vi reiros. Li okupiĝas pri oficaj
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aferoj, kaj ne lasu lin alveni al mi.”
Wenwan diris: “Ne gravas, ke li okaze ne oficas dum duontago. Sed hodiaŭ li jam petis de la

oficejo forpermeson, ĉar li estis ebria hieraŭ.”
“Alkoholaĵo estas tre malutila al sano. Persvadu lin trinki malmulte,” babilemis maljuna

sinjorino Zhao.
Wenwan ĵetis ekrigardon al la vizaĝo de Xinmei kaj respondis: “Li ne kapablas drinki. Li ne

havas tiel grandan kapablon kiel Xinmei, kiu povas engluti unu botelon da viskio, kiam li drinkas
ĉiufoje...” Aŭdinte antaŭan parton de ŝia parolo, Xinmei faris grimacon al Hongjian. Estis tro
malfrue por li protesti... “Oni ebriigis lin. Hieraŭ la samklasanoj de nia universitato, kiuj laboras
en Hongkongo, kolektiĝis por kunmanĝado. La invitilo portis ‘kun via edz/ino’. Ĉar li estas mia
edzo, mi kunportis lin tien kaj oni ebriigis lin.”

Hongjian nereteneble demandis: “Kiom da niaj kunlernintoj estas en Hongkongo?”
“Ho, sinjoro Fang,” diris Wenwan. “Mi forgesas, ke ankaŭ vi estas nia kunlerninto. Ĉu ili ne

sendis invitilon al vi? Hieraŭ nur mi estis el la fakultato pri homaj sciencoj kaj la aliaj el la
fakultatoj pri scienco, inĝerierado, leĝoj kaj komerco.”

“Jen vidu. Kiel grava vi aspektas! Nun nur tiuj, kiuj studis la fakojn de scienco, inĝerierado,
leĝoj kaj komerco, havas bonŝancon, dum tiuj el la fakoj de homaj sciencoj estas tro malriĉaj por
renkonti aliajn. Ili timas aperi inter kunlernintoj. Feliĉe vi tenas la dignecon por ni studintoj de
homaj sciencoj.”

“Mi ne kredas,” diris Wenwan, “ke la malnovaj kunlernintoj sin montras tiel malhumilaj...
Ĉu vi ne studis leĝojn? Se temas pri bonŝanco, vi estas bonŝanca.” Dirante, ŝi triumfe ridis.

Xinmei diris: “Kompare kun via sinjoro Cao, mi estas nenio. Kiam okazas kolektiĝo de
kunlernintoj, nur tiuj bone nutritaj faras nenion alian ol premi la manon de tiuj riĉaj kunlernantoj.
Kiam ili vidas tiujn, kiuj ne sukcesas en sia kariero, ili nur demandas: ‘Kie vi oficas?’ Antaŭ ol
tiuj respondas, ili jam streĉas siajn orelojn por aŭskulti al tiuj riĉaj kunlernintoj. Kiam mi estis
studento, la kolektiĝo ankoraŭ provizis societeman ŝancon al gestudentoj. Kiam mi estis en
Usono, oni nomis la Someran Klubon de Fremdlandaj Studentoj ‘Kunveno de Tri Kondutoj’:
montri sin paradema, pagi kiel gastiganto kaj...em...amindumi fraŭlinojn...”

Ĉiuj eksplode ridis. Kaj maljuna sinjorino Zhao, kiu sufoke ridis, ne permesis al Xinmei diri
plu. Kun ridado mallonga ol tiu de aliaj, Wenwan diris: “Ankaŭ vi estis la ano de la Somera
Klubo de Framdlandaj Studentoj. Ne malkonfesu tion. Mi vidis tiun foton. Kian konduton vi
havis do?”

Xinmei ne povis respondi.
Kunfrapante siajn manojn, Wenwan diris: “Bone! Vi ne povas eldiri. Onjo, mi trovas, ke

Xinmei ne estas tiel honesta kiel antaŭe, kaj fariĝis tre malgrandanima. Mi timas, ke tio koncernas
tiujn, kun kiuj li amikiĝis...” Roujia fiksrigardis Hongjian. Denove Hongjian firme tenis la
brakojn de la seĝo. “Onjo, mi ne povos vidi vin for ĉe flughaveno morgaŭ kaj ni renkontiĝos en
Ĉongĉingo. Mi sendos serviston alporti tiun pakaĵon da malgrandaj aĵoj iom poste. Se estos
neoportune por vi kunporti, do lasu lin reporti ĝin.” Stariĝinte, ŝi prenis la pajlan ĉapelon je la
rubando, kvazaŭ la greka ĉasistino Diana prenanta ŝildon. Ŝi petis al la maljuna sinjorino ne
akompani ŝin kaj diris al Xinmei: “Mi volas puni vin. Mi punas vin preni tiujn du kestojn kaj
akompani min al la pordo.”

Vidante Hongjian kaj lian edzinon stari, por preventi, ke Wenwan malĝentile ignoras ilin,
Xinmei diris: “Sinjoro Fang kaj lia edzino diras adiaŭ al vi.”
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Pro tio Wenwan ekbalancis la kapon al Hongjian kaj etendis sian manon al Roujia por premi,
kiel iu trempis fingron en akvon por sciiĝi, ĉu ĝi estas varmega aŭ ne. Ŝia vizaĝesprimo sugestis,
ke ŝi premis la manon de tiu, kiu estis pli alta ol Roujia je unu kapo, ĉar ŝia rigardo direktiĝis
super ties kapo. Poste ŝi intime diris: “Onjo, ĝis.” Ŝi ĵetis duonĝojan kaj duonkoleran rigardon al
Xinmei, kaj li sekvis ŝin eksteren, kun la du kestoj en sia brakumo.

Hongjian kaj lia edzino ĝentile babilis kun maljuna sinjorino Zhao, kaj kiam Xinmei eniris, ili
stariĝis por diri adiaŭ. La maljuna sinjorino Zhao retenis ilin resti pli longe, kaj grumblis al
Xinmei: “Vi agis stulte denove. Kial vi nigrigis ŝian edzon?”

Hongjian pensis en si, ke eble Su Wenwan triumfe opinias, ke Xinmei ankoraŭ ne forgesas
sian amsenton al ŝi kaj montras ĵaluzecon pri ŝi.

“Estu trankvila,” diris Xinmei. “Ŝi neniel koleriĝas, se nur ni helpas al ŝi kunporti ŝiajn
kontrabandaĵojn.”

Xinmei insiste akompanis ilin al la stacio. Elirinte la pordon, li diris: “Su Wenwan montris sin
tre impertinenta hodiaŭ. Ŝi kondutis tre malĝentile al vi.”

Afektante sin tolerema, Hongjian diris: “Estas nenio. Ŝi estas riĉa fraŭlino kaj riĉa sinjorino, ŝi
rajtas sin montri iom grava...” Li ne rimarkis, ke Roujia ĵetis al li ekrigardon. “Vi menciis
‘kontrabandaĵojn’. Kio estas tio?”

Xinmei respondis: “Ĉiufoje kiam ŝi aviadile veturas al Ĉongĉingo, ŝi kunportas tiajn aĵojn,
kiaj novtipaj kosmetikaĵoj, medikamentoj, pikkalkanumaj ŝuoj kaj fontoplumoj. Ĉu ŝi donacas
ilin al aliaj, aŭ eble revendas ilin, mi ne certas.”

Hongjian preskaŭ ekkriis surprizite. Li ekkomprenis, ke la vasta kaj lazura ĉielo super lia
kapo ne plu estas la sidejo de paradizo nek la hejmo de Dio, sed estas provizita eksklusive por ĵeti
bombojn kaj transporti kontrabandaĵojn. Li diris: “Strange! Mi vere ne imagas tion. Ĉu ŝi ankoraŭ
faras negocadon? Mi opinias, ke nur tiaj homoj, kia Li Meiting, kunportas kontrabandaĵojn! Ŝi
estas poetino, ĉu ne? Ĉu ŝi verkas la versojn en parola lingvo?”

“Mi ne scias,” Xinmei ridete diris. “Ŝi vere lertas en negocado per mono! Ĵus ŝi instigis mian
patrinon por aĉeti fremdlandajn devizojn. Miaopinie ĉiuj virinoj estas artifikemaj.”

Kun severa mieno Roujia afektis ne aŭdi lin.
Hongjian diris: “Mi diru ion sensencan. Ŝi ŝajne estas tre intima...em...kun vi.”
Ruĝiĝinte, Xinmei diris: “Ŝi scias, ke ankaŭ mi estas en Ĉongĉingo. Ĉiufoje kiam ŝi venas, ŝi

ĉiam faras viziton al mi. Nun ŝi estas pli bona al mi ol ŝi estis antaŭ ol edziniĝi.”
Eliginte malvarman elspiron, Hongjian volus diri: “Nemirinde, ke vi bezonas memprotektan

foton.” Sed li ne eldiris tion.
Post paŭzeto Xinmei direktis sian rigardon malproksimen kaj diris: “Ĵus kiam mi akompanis

ŝin eksteren, ŝi diris, ke ŝi rezervas ĉe si multe da miaj leteroj. Tiujn leterojn mi jam forgesis. Mi
ne scias, kiajn sensencaĵojn mi tiam skribis en ili. Ŝi diris, ke ŝi kunportos tiujn leterojn kaj
redonos ilin al mi en la venonta monato. Sed ŝi ne volas redoni ilin ĉiujn al mi. Ŝi diris, ke iujn
vortojn en la leteroj ŝi ankoraŭ akceptas nun. Ŝi volas, antaŭ mia vizaĝo, elpreni tiujn leterojn,
kiujn ŝi ne povas akcepti, kaj redoni ilin al mi. Ŝi estas tre ridinda, ĉu ne?” Findirinte, li montris
nenaturan rideton.

Roujia kviete demandis: “Ŝi ne scias, ke onklo Zhao fianĉiĝos baldaŭ, ĉu?”
“Mi ne diris tion al ŝi,” diris Xinmei. “Mi ne estas tiel familiara kun ŝi.”
Xinmei vidis geedzojn Hongjian eniri telferan veturilon malsuprenirantan la monton. Sur sia

revena vojo li tuj venis al la kompreno kaj suspiris: “ Nur virino povas travidi virinon.”
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Hongjian malĝoje eniris la veturilon. Li sciis, ke antaŭe li estis maldankema al Su Wenwan
kaj li meritis ŝian malĝentilan traktadon hodiaŭ. Sed tio, kio kolerigis lin, estis, ke tio implikis
Roujia pro ŝia ofendo. Kial li tiam ne diris ironiajn vortojn, anstataŭ mallevi sian kapon, subpremi
sian koleron kaj lasi ŝin agi laŭvole? Nun kiam li pensis pri tio, li vere ne povis subpremi sian
koleron. Tamen se ŝi malvarme traktis lin, tio ne multe gravas, sed la kontrasto inter nuna kaj
pasinta situacioj lin malĝojigis. Antaŭ du jaroj, ne, antaŭ unu jaro li kaj ŝi estis egalaj. Kaj nun ŝi
jam staras en tial alta pozicio, kaj la diferenco inter ŝi kaj li estas kiel tiu inter nuboj kaj koto.
Xinmei siaflanke montras respekton al li kaj prenas lin kiel amikon, tamen ankaŭ li jam
supreniras en sia kariero ŝtupon post ŝtupo, tiel ke li devas supren rigardas al li. Ili neniel estas
egalaj kiel antaŭe. Lia ĉagreniĝa animstato estas kiel besto fermita en malluma ĉambro, kiu forte
frapas, gratas kaj batas la muron, sed ne povas trovi la elirejon. Vidinte lin eligi neniun vorton,
Roujia ankaŭ tenis sin senparola. Kiam ili revenis al la hotelo, servisto malfermis la pordon por ili.
Hongjian demetis la jakon, ŝaltis la elektran ventumilon kaj disetendis la brakojn kontraŭ la
alblovo, dirante: “Ni revenas. Ve!”

“Via korpo revenas, sed via animo jam estas forportita de via amatino,” Roujia senemocie
diris.

Kompreneble li akuzis, ke ŝi diris sensencaĵon.
Kun malvarma rideto ŝi diris: “Mi certe ne babilaĉis. Post kiam vi eniris la veturilon, vi,

ĝuste kiel ŝtipo, elbuŝigis neniun vorton kaj tute forgesis, ke mi estas apud vi. Mi estis sufiĉe
prudenta kaj neniel ĝenis vin. Mi volis vidi, kiam vi ekparolos al mi.”

“Mi alparolas vin nun, ĉu ne? Mi neniom koleriĝas pri la hodiaŭa afero...”
“Kiel vi povus koleriĝi? Tio nur kontentigas vin.”
“Ne estas tiel. Kio kontentigas min?”
“Kiam vi vidis, ke via antaŭa amatino ofendas vian edzon tuj antaŭ la vizaĝo de via bona

amiko, ĉu tio kontentigis vin!” Anstataŭ kun ironia tono Ruojia diris malkaŝe kaj indigne: “Mi
jam admonis al vi, ke vi ne rilatu al Zhao Xinmei. Sed ĉu mia admono efikas? Se vi volas, ĉu mi
kuraĝas diri ‘ne’? Ni iris kaj nur estis humiligitaj kaj primokitaj...”

“Vi estas ja senracia. Vi volis iri, ĉu ne? Kaj nun vi puŝas la kulpon al mi. Kaj ŝi ne ofendis
vin, sed premis vian manon ĉe disiĝo...”

Ŝi ekstreme koleriĝis, sed diris kun rideto: “Mi vere havas grandan honoron! Pro tio, ke la
delikata mano de la damo tuŝis mian manon, mia fia mano bonodoras la tutan vivon kaj mi
neniam kuraĝos lavi ĝin de nun! ‘Ŝi ne ofendis min!’ Hm, kiam oni jam batas mian kapon, vi
ŝajne ne vidas. Ĉiaokaze via edzino devas esti ofendita de la frivola virino. Kiam mi vidis, ke mia
edzo estas primokata, mi vere ne povis reteni min kaj mi sentis, ke mi tute perdas mian vizaĝon.
Ŝi diris, ke la amiko ne estas bona, ĉu ŝi aludis al vi?”

“Lasu ŝin insulti. Se mi kontraŭdirus kelkajn vortojn, ŝi certe ne povus elteni.”
“Kial vi ne kontraŭdiris?”
“Ĉu necesis kvereli kun ŝi? Mi nur trovis ŝin tre ridinda.”
“Kiel grandanima vi estas! Kial vi ne restigas iom da viaj bona temperamento kaj

grandanimeco en hejmo por mi ĝui? Antaŭ la vizaĝo de aliaj, vi klinas vian kapon kun rideto,
dum, se unu vorto, kiun mi diras, ne plaĉas al vi, vi tuj ŝanĝas vian mienon kaj kverelas kun mi.
En alies okuloj vi estas kaj ĝentila kaj pacienca, sed fakte oni ne scias, kiel multe mi elportas vian
malbonan karakteron. Nur mi povas fari tion. Se tio estus tiu damo, do provu elverŝi vian koleron
al ŝi...” Post paŭzeto ŝi diris: “Kompreneble se vi edziĝus al tia kontentiga edzino, vi ne elverŝus
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vian malbonan sangon.”
Parto de ŝia parolo estis vera, sed miksita per diversaj spicoj. Ne povante refuti ŝin, Hongjian

kolereme rigardis eksteren de la fenestro. Vidinte lin senparola, ŝi konsideris, ke ŝia lasta frazo
pikis lian vundeblan punkton. Ŝi maltrankviliĝis de ĵaluzeco. Regante ekscitiĝon en sia voĉo, ŝi
rikane parolis al si: “Mi jam travidas ĉion. Ĉiuj fanfaronas, ĉiuj...fanfaronas.”

Sin turninte, li demandis: “Kiu fanfaronas?”
“Estas vi. Vi diris, kiel multe ŝi amis vin, kaj kiel multe ŝi volis edziniĝi al vi. Sed hodiaŭ ŝi

videble nutras bonan rilaton kun Zhao Xinmei kaj eĉ ne donis rigardon al vi en vian vizaĝon.”
Ne povante elmeti kontraŭpruvon al ŝia argumento, kiu similis al tiu pri esplorado de

historiaj faktoj far la skolo de Diskuto pri Antikva Historio, Hongjian nur ripetadis: “Bone, vi jam
travidis, ke mi fanfaronis. Jes, mi fanfaronis.”

Ŝi diris: “Kiel bona ŝi estas! Ŝi estas bela, ŝia patro estas riĉa, kaj ŝi ankaŭ estas studinto
reveninta el alilando. Se mi estus vi, eĉ se ŝi ne korinklinus al mi, mi petegus surgenue. Sed ŝi eĉ
naskis amsenton al...”

Kun ruĝiĝintaj okuloj li krude interrompis ŝian parolon: “Jes! Jes! Ŝi vere ne volis min.
Tamen eĉ tiaj virinoj, kia vi, volas ĉiurimede edziniĝi al mi.”

Kun rondigitaj okuloj ŝi mordis sian malsupran lipon ĝis aperis sanga streko. Ŝi diris per
tremanta voĉo: “Miaj okuloj trompis min! Mi estas blinda!”

Poste dum kvar aŭ kvin horoj ŝi ne fariĝis blindulo, sed ili ambaŭ samtempe fariĝis mutuloj.
Ĉu dum manĝado ĉu dum okupiĝado pri aferoj, ili ignoris unu la alian. Hongjian sciis, ke li
parolis tre krude, kaj li pentis pri tio interne. Sed li ne volis cedi portempe. Posttagmeze li subite
ekmemoris, ke morgaŭ li iros al ŝipkompanio preni la biletojn per la kvitanco, kiun Xinmei donis
al li antaŭ du tagoj, sed li forgesis, kien li metis ĝin. Ĉar li ne volis demandi ŝin pri tio, li vole
nevole traserĉis la kofron kaj fosis en la poŝoj, sed ne sukcesis trovi tiun paperslipon. Lin atakis
maltrankvileco jen kaj jen, kiel la ondoj peladas kaj ruliĝadas en la Jangzi-rivero.

Vidante, ke li gratas siajn harojn malsekigitajn de ŝvito kaj palpas la ruĝiĝintajn vangojn, ŝi
demandis: “Kion vi serĉas? Ĉu la kvitancon de la ŝipkompanio?”

Hongjian rigardis ŝin surprizite kaj tuj ekhavis la esperon, dirante afable: “Kiel vi divenas?
Ĉu vi vidis ĝin?

“Vi metis ĝin en la poŝon de la blanka okcidentstila jako...”
Stamfante, li diris: “Damne! Hieraŭ mi jam ordonis al servisto porti la kompleton da

okcidentstilaj vestaĵoj al la seklavejo. Kion fari? Mi devas eliri rapide.”
Malfermante sian mansakon, ŝi diris: “Vi lavigis viajn vestaĵojn kaj laŭvole donis ilin al

servisto sen kontroli ilin unue! Feliĉe mi elprenis ĝin kune kun ĉifita monbileto.”
Plena je dankemo li diris: “Dankon. Dankon...”
“Ne facile estas por mi ĉiurimede edziniĝi al tia edzo, kia vi. Ĉu mi kuraĝas ne bone servi al

vi?” ŝi diris. Kiam ŝi parolis, ŝiaj okuloj iom ruĝiĝis.
Riverencante kun kunmetitaj manoj, li atribuis la kulpon al si, kaj li volis eltiri ŝin eksteren

por preni glaciigitajn trinkaĵojn.
“Mi ne estas infano,” ŝi diris. “Ne ĝojigu min per manĝaĵoj. Mi ne forgesos la vorton

‘ĉiurimede’ ĝis la morto”
Li kovris ŝian buŝon per la mano, por ke ŝi ne eligu suspiron. Fine ŝi akompanis lin eksteren

por glaciigitaj trinkaĵoj. Suĉante oranĝsukon, ŝi demandis, ĉu Su Wenwan vestis sin tia antaŭe.
Li diris: “Ŝi jam estas tridek-jara edziniĝinta virino, sed ŝiaj vestoj fariĝas pli kaj pli
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kolorriĉaj. Iu ajn, kiu vidas ŝin en tia vesto, ridas pri ŝi. Laŭ mi ŝi neniam estas tiel aminda kiel vi.
Ŝi ekskuis la kapon por esprimi, ke ŝi ne povas, sed tre volontas kredi, kion ŝia edzo diris.
Hongjian diris: “Xinmei diris, ke ŝi fariĝis multe vulgara kaj ŝia antaŭa eleganteco jam tute

perdiĝis senspure. Mi ne imagas, ke nur post unu jaro ŝi jam fariĝis tiel profitema. Ŝi tute ne
kondutas kiel fraŭlino de alta deveno.”

“Eble ŝi ne ŝanĝiĝis,” ŝi diris. “Kiu scias, kiaspeca korupta oficialulo ŝia patro estas? La
filino kompreneble similas al sia patro iagrade. Ŝia vera karaktero kaŝiĝas interne, kaj nun ke ŝi
jam edziniĝis kaj ŝia psiko stabile evoluas, ŝia vera karaktero tute malkaŝiĝas. Vulgareco ne
gravas. Mi pensas, ke ŝi estas tre malnobla. Ŝi jam havas edzon, sed ŝi ankoraŭ faras amintrigon
kun Xinmei. Kia fraŭlino de alta deveno! Mi divenas, ke ŝi estas la filino de kromedzino.
Kvankam vi prenis min, malbelan kaj malriĉan, kiel vian edzinon, kaj mi kelkfoje enuigas vin, mi
tamen kondutas honeste kaj diskrete kaj ne humiligas vin. Se vi edzinigus tiun fraŭlinon, vi eble
vivtenus ŝin kiel amatinon de Zhao Xinmei”

Hongjian klare sciis, ke ŝi parolis tre acerbe kaj malice, sed li nur jeseme konsentis. Pro tio,
ke ili tiel ĵetis koton sur Su Wenwan, ili repaciĝis.

La kverelado inter ili ŝajnis somera tempesto, kiu furiozis dum ĝi daŭris, sed kvietiĝis rapide.
Ekde tiam ili ambaŭ gardis kaj regis sin, por ke ili ne konfliktiĝu pro maldecaj paroloj.

La unuan nokton kiam la duopo ĝuis la friskan venton sur la ferdeko de la ŝipo, Hongjian diris:
“Lastjare ni veturis unuafoje per la sama ŝipo al landinterno, kaj mi ne imagis, ke ni jam fariĝis
geedzoj, kiam ni veturas returnen ankaŭ en la sama ŝipo ĉijare.”

Roujia ektiris lian manon anstataŭ respondi.
Li diris: “Tiufoje kiam mi kaj Xinmei babilis, kiom vi aŭdis? Eldiru honeste.”
Lasinte lian manon for, ŝi diris: “Kiu havis humoron aŭskulti al via babilado! Vi viroj neniam

diras ion orelplaĉan, kiam vi estas kune. Poste mi aŭdis mian nomon. Mi tiel konsterniĝis, ke mi
volis fuĝi...”

“Kial vi ne fuĝis?” li ridete demandis.
“Temis pri mia nomo,” ŝi diris. “Kompreneble mi rajtis aŭskulti plu...”
“Ni ne klaĉis pri vi tiun tagon, ĉu?” li diris.
Ĵetinte ekrigardon al li, ŝi diris: “Pro tio mi estis trompita de vi. Mi konsideris, ke vi estas

bonulo, sed fakte vi estas la plej malbona malbonulo.”
Li ektiris ŝian manon anstataŭ respondi.
Ŝi demandis, kioma tago de aŭgusto estas hodiaŭ, kaj li respondis, ke la dua.
Ŝi suspire diris: “Post kvin tagoj estos datreveno de unu jaro!” Li demandis, pri kia datreveno

de unu jaro ŝi parolis.
Desapontiĝinte, ŝi diris: “Kial vi forgesas tion! Ni konatiĝis matene de la sepa de aŭgusto

lastjare, kiam Zhao Xinmei regalis nin, ĉu ne?”
Hongjian eksentis pli grandan honton ol se li forgesis la Nacian Feston kaj la Tagon de Nacia

Humiliĝo. Li tuj diris: “Mi memoras. Mi eĉ memoras, kian veston vi surportis tiun tagon.”
Multe konsolite, ŝi diris: “Tiun tagon mi surportis veston kun bluaj floretoj sur blanka fono,

ĉu ne? Mi ne povas rememori, kian aspekton vi havis. Vi ne lasis multan impreson al mi. Sed la
daton de tiu tago mi kompreneble memoras. Ĉu tio estas tielnomata ‘destinita sorto’: du
fremduloj hazarde renkontiĝas kaj malrapide ekhavos intiman rilaton?”

“Ekzemple, neniu el multaj homoj en nia ŝipo estas konata al ni,” li komencis fari paroladon.
“Ni ne scias, de kie ili devenas kaj kial ili ascendis la saman ŝipon unu post alia. Ni konsideras, ke
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ni okaze renkontiĝas kun ili. Se ni konatiĝus kun iliaj cirkonstancoj kaj celoj, ni sciiĝos, ke nia
kolektiĝo ne estas hazarda, ĉar ili ankaŭ havas la definitivan motivon veturi per la sama ŝipo, kiel
ni. Tio similas al ŝaltado de radioricevilo. Kiam vi turnas la indikilon laŭ la ciferplato, jen vi aŭdis
kelkajn kantvortojn de la pekina opero de ia radiostacio, jen kaptas parton de raportaĵo de la alia,
jen subite aŭdiĝas kelkaj vortoj de fremdlanda kanto aŭ kantado de loka opero. Estas sensence
kunmeti tiujn fragmentojn. Sed ĉiu fragmento en sia programero de radiostacio faras sencon kun
kunteksto. Se nur vi fiksas vian aŭskultadon al unu definita radiostacio, vi povas eltiri ĝian
signifon. La rilatado inter homoj ankaŭ samas. La fremduloj, kiuj ankoraŭ ne konas unu la alian
tiel profunde...”

Ŝi oscedis kun vaste malfermita buŝo. Kiel aliaj parolantoj li malamis, ke la aŭskultantoj
oscedas, kiam li parolas. Unujara sperto pri ŝajniga hipnotigo en la klasĉambro pliigis lian
malamon. Li tuj fermis sian buŝon.

Ŝi pardonpete diris: “Mi estas laca. Daŭrigu vian paroladon.”
“Se vi estas laca, rapide enlitigu vin. Mi ne parolas plu,” li diris.
Ŝi plendeme diris: “Estas bone, ke vi rakontis la aferojn inter ni. Kial vi deflankiĝis al la

homoj de la tuta ŝipo kaj al la homa mondo?
Li kolere diris: “Kiam oni babilas kun vi virinoj, vi nur zorgas pri vi mem. Kaj krome vi scias

nenion! Vi enlitigu vin unue. Mi ankoraŭ sidas ĉi tie kelkan tempon.”
Afekte ignorante lin, ŝi forpaŝis. Post kiam li fumis cigaredon, li kvietigis sin kaj li ekkonsciis,

ke tio estas tre ridinda. Tiu parolado de li vere similas la lekciadon sur la podio. Post instruado de
malpli ol unu jaro, li tamen formis tian kutimon. Poste li devos peni korekti sin. Estas nemirinde,
ke estiel profesoro dum multaj jaroj, Lu Zixiao svatiĝis, ĝuste kiel donante ekzamenon al
studentoj. Sed Roujia estas tre kaprica. Ŝi ofte riproĉas, ke li diras ion kaj alion al aliaj, dum li
havas nenion por diri al ŝi en la hejmo. Kiam li parolis longe al ŝi hodiaŭ, ŝi oscedis. En siaj
leteroj al la familio, li ankoraŭ laŭdis, kiel tenera kaj obeema ŝi estas!

Dum ĉi tiuj lastaj du tagoj Hongjian sentis sin timema, proksimiĝante al la hejmloko, kaj lin
ronĝis maltrankvileco. Li pensis, ke hejmenreveno ne estas tiel simpla kiel ĝi ŝajnas esti. Longa
disiĝo ne egalas portempan morton, ĝi tamen faras lin fremda al la familio. La hejmenreveno
ŝajnas duonkuirita manĝaĵo, kiu bezonas esti rekuirota en la kaserolo kaj post kelka tempo estos
bone kuirita. Ĉifoje li kunportas Ruojia por reveni hejmen kaj ili bezonas multan tempon
akomodiĝi al la familio. Li enuiĝis de pensado, kaj li timis enlitiĝi. Dormo estas stranga. Kiam vi
ne bezonas ĝin, ĝi persiste alvenas. Sed kiam vi ĝin petas, kaĵolas kaj ĉiurimede allogas, ĝi
afektas sin grava kaj kaŝiĝas nevideble. Li preferis sidi pli da tempo ol turniĝadi sur la varma
kapkuseno maldorme. Dume Roujia atendis sian edzon por repaciĝi, sed post longa tempo li ne
revenis, tiel ke ŝi vole nevole forpelis la rankoron kaj endormiĝis.
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Ĉapitro 9

n la letero al la hejmo pri sia fianĉiĝo Hongjian donis laŭdon pri tenereco kaj obeemo de
sia edzino. Finleginte la leteron, Fang Dunweng klukis kiel kokino, kiu ĵus demetis ovon,

tiel ke ĉiuj familianoj sciiĝis pri la novaĵo dum unu minuto. Post miro kaj surprizo de la maljunaj
geedzoj sekvis ilia ĉagreniĝo. Maljuna sinjorino Fang precipe riproĉis, ke ŝia filo estas
senpripensa, pro tio, ke li fianĉiĝis antaŭ ol peti la opinion de la gepatroj.

Dunweng deklaris: “Kiel gepatroj ni jam plenumis nian devon aranĝi lian amligon kun la
filino de la familio Zhou. Ĉifoje li mem decidis la aferon. Se tio pruviĝos bona, estos bonege, kaj
se tio montriĝos malbona, li ne plendos kontraŭ siaj gepatroj. Kial vi maltrankviliĝas pri ili?”

“Ni ne scias, kia tiu fraŭlino Sun aspektas,” maljuna sinjorino Fang diris. “Kiel konfuzkapa
Hongjian estas! Li eĉ ne sendis al ni ŝian foton.”

Preninte la leteron el la mano de sia dua bofilino kaj releginte ĝin, Dunweng diris: “En la
letero li diras, ke ŝi estas ‘tenera kaj obeema’.”

Kiel ĉiuj aliaj homoj kun malalta klereco, maljuna sinjorino Fang estis tre superstiĉa pri la
nigraj vortoj skribitaj sur blanka papero kaj ŝi elmetis demandon pri socia geografio: “Ĉu ŝi estas
de alia provinco? Aliprovincanoj kondutas iom krude. Kaj ni ne akordiĝas kun ili.”

La dua bofilino diris: “Ŝi ne estas de alia provinco, sed de alia gubernio.”
“Estas bone, se nur Hongjian mem pensas, ke ŝi estas tenera kaj obeema. Ve, ĉu vi ankoraŭ

esperas, ke nunaj bofilinoj montras respektemon al vi?”
La dua bofilino kaj tria bofilino interŝanĝis rigardojn kaj samtempe retiris la bonhumoran

mienon.
Maljuna sinjorino Fang diris: “Mi ne scias, ĉu la familio Sun estas riĉa.”
Dunweng ridete diris: “Ŝia patro oficas en ĵurnalejo kaj ties oficistoj tre lertas en melkado de

mono. Ŝi certe havas monon. Ha, ha! Laŭ mi nia plej aĝa filo vere estas bonŝanca. Unue li
interfianĉiĝis kun la filino de la familio Zhou, kiu estas tre riĉa, kaj poste li korinklinis al la filino
de Su Hongye, kiu ankaŭ estas riĉa kaj influhava. Ĉifoje la familio Sun ne povas esti multe
malsupera al tiuj familioj. Ĉiaokaze fraŭlino Sun, kiel universitata diplomito, ankaŭ havas
laboron kaj povas memstare vivteni sin.”

Per tiu rimarko li senintence starigis du malamikojn por Roujia: la dua kaj tria bofilinoj, kies
familio troviĝis en ordinara stato kaj kiuj nur lernis en mezlernejo.

Hongjian, en la letero el Hongkongo, anoncis, ke li jam edziĝis, kaj petis al sia patro sendi
monon. Finleginte la leteron, Dunweng eksentis sin kaj surprizita kaj kolera, kaj tuj fariĝis
silentema. Li kaj lia edzino fermis la pordon de la litĉambro kaj studis la leteron por longa tempo.
Maljuna sinjorino Fang riproĉis, ke Rouja delogis ŝian filon. Kaj Dunweng ankaŭ elbuŝigis siajn
nedecajn opiniojn pri libervola amo kaj novtipaj virinoj. Tamen, kiel familiestro, li konsideris, ke
se iu ajn en la familio estas humiligita, tio signifas, ke li mem estas humiligita, kaj la malbono de
la familio ne nur devas ne diskoniĝi eksteren, sed ankaŭ ne malkaŝiĝi interne de la familio. Li
volis kaŝi la aferon pri la plej aĝa filo kaj lia edzino de ties bogefratoj.

Li ordonis al maljuna sinjorino Fang ne mencii tiun aferon al la dua kaj tria bofilinoj. Li
suspire diris: “Gefiloj vere estas nia pagenda ŝuldo. Ni devas maltrankvile zorgi pri ili la tutan

E
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vivon. Kial vi koleras pri tio, kara? Ili ankoraŭ scias, ke ili devas geedziĝi. Tio sufiĉas.”
Ĉe vespermanĝo Dunweng, kun tre natura rideto, diris: “Hodiaŭ ni ricevis la leteron de

Hongjian. Ili jam atingis Hongkongon. Iu el kelkaj amikoj, kiuj kunvojaĝas kun Hongjian, volas
edziĝi en Hongkongo. Kun granda envio pri lia edziĝo Hongjian kaj fraŭlino Sun ankaŭ volas
okazigi geedzan ceremonion samtempe. La nunaj junuloj ŝatas fari la saman aferon svarme kiel
abeloj kaj volas prezenti spektaklon. Letere li ankaŭ diras, ke li ŝparas al ni penojn kaj monon. Do
li montras sian zorgemon al ni, kara, ĉu ne?” Post kiam ĉiuj esprimis siajn miron kaj konsenton, li
daŭrigis: “Ĉiujn elspezojn de la geedziĝo de Pengtu kaj Fengyi mi jam pagis. Se ni ankoraŭ
aranĝos la geedzan ceremnion en tiel luksa maniero kiel en nia hejmovilaĝo, mi ne povos elporti
tiajn elspezojn. Hongjian ŝparas al mi monon el mia poŝo, kial mi ne ĝojas pro tio? Sed, Pengtu,
helpu al mi kaj telegrame poŝtu sumon da mono al li morgaŭ por esprimi, ke mi traktas vin tri
fratojn egale. Alie li riproĉos, ke ni gepatroj ne estas justaj.” Post vespermanĝo, kiam li forlasis
sian sidlokon, li aldonis: “La metodo de Hongjian estas bona. Ĉiufoje kiam geedziĝo okazis,
anstataŭ la novedzoj, ĉiuj aliaj devis okupiĝi pri io aŭ alio. Se li edziĝus en Ŝanhajo, por ne paroli
pri ni gepatroj, ankaŭ vi geedzoj devus droni en la aferoj ĝis super viaj oreloj. Nun estas oportune
al ĉiuj.”

Li memfide kredis, ke tio, kion li diris, prezentas avantaĝojn kaj malavantaĝojn pri la afero,
tiel ke liaj filoj kaj bofilinoj ne plu naskos dubojn. Tiun tagon li skribis en la taglibro: “Hongjian
sendis leteron al mi el Hongkongo kaj li diris, ke li volas edziĝi al fraŭlino Sun en Hongkongo.
Konsiderante la malfacilan tempon kaj la streĉitan situacion de la familio, li faras penojn por ŝpari
tempon kaj monon. Tio estas laŭdinda. Mi poŝtos al li monon por kompletigi lian edziĝon.”

Kiam la tria bofilino lavis al si la vizaĝon en la ĉambro, la dua bofilino alvenis kaj duonvoĉe
diris al ŝi: “Ĉu vi aŭdis? Mi pensas, ke tiu afero estas absurda. Ĉu ili ne povus atendi tri aŭ kvar
tagojn de Hongkongo al Ŝanhajo?”

Ne volante esti venkita de ŝi, la tria bofilino diris: “Kiam ili subite interfianĉiĝis en
landinterno, mi tiam trovis tion neatendita. Io dubinda troviĝas en tio.”

La dua bofilino diris: “Jes! Ankaŭ mi pensis pri la samo tiam. En kiu monato ili
interfianĉiĝis?”

Ili ambaŭ kalkulis per fingroj kaj ekridetis unu al la alia. Fengyi, la tria filo, simpla kaj
honesta, multe konsterniĝis.

Kun rideto la dua bofilino diris: “Frato la tria, la edzino de nia granda frato eble estas la
rekordrompanto inter ĉiuj bofilinoj de la familio Fang, mi timas.”

Post kelkaj tagoj alvenis la fotoj de la geedziĝo. La vizaĝo de Roujia en la fotoj preskaŭ
prezentis ŝian idealan vizaĝon en la vivo. Dunweng ĝojis je ekvido de tiuj fotoj. Lia edzino ankaŭ
kelkfoje surmetis la okulvitrojn por pririgardi ilin.

Fengyi private diris al sia edzino: “Sun Roujia estas sufiĉe bela, multe pli bela ol la mortinta
filino de la familio Zhou.”

La tria bofilino rikane diris: “La fotoj ne estas fidindaj. Ni ne juĝu ŝin tiamaniere, nur post
kiam ni vidos ŝin per niaj propraj okuloj. Iuj homoj aspektas pli belaj en la foto ol ili reale estas,
kaj aliaj ne. Tre malbelaj homoj ofte bone fotiĝas. Ne estu trompitaj de viaj okuloj. Kial ili fotiĝis
nur per busto? Certe ili ne povis fotiĝi per la tuta korpo. Eĉ la geedza gaza robo sur la korpo kaj
floroj en la mano ne povas kaŝi ŝian mankon. Mi vetas. Ba! Mi laŭleĝe edziniĝis al vi. Nun mi
devas nomi tian virinon, kia ŝi, ‘granda bofanjo’. Min vere trafas granda malfeliĉo. Mi vere ne
volas akcepti tion. Jen vidu. Tio estas universitata diplomito!”
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La dua bofratino faris la jenan komenton al sia edzo: “Ĉu vi atentas tion? Sur la vizaĝo de Sun
Ruojia troviĝas io sorĉa. Je ekvido oni prenas ŝin kiel nemoralan virinon, tial ŝi faris tian
senhontan aferon. Viaj gepatroj ambaŭ estas konfuzmensaj. Ili eĉ laŭdas ŝian belecon! Mi ne
volas fanfaroni. Miaj fratinoj estas pli seriozkondutaj kaj ĉastaj ol ŝi. Por ne paroli pri tio, ke ili ne
havas koramikojn, eĉ se ili fianĉiĝos, skribi leterojn al fianĉo ne estos permesite de la patro.”

Pengtu komentis: “La bopatro de la granda frato eble ne estas pli kompetenta ol la patro de la
familio Zhou. Zhou Houqing tre lertas en negocado de spekulado kaj lia Banko de Origo funkcias
prospere. Granda frato vere estas idioto pro malpaca rompo kun li! Antaŭ du tagoj mi renkontis
ties filon, kiu lernis sub gvidado de granda frato. Kvankam deksep-aŭ-dekok-jara, li jam oficas
kiel asistanta manaĝero de la banko, kaj krome li povas stiri aŭton. Mi volas kontakti lian patron
por restarigi bonan rilaton inter la familio Zhou kaj la familio Fang. Estonte ambaŭ familioj povos
investi per komuna kapitalo. Ne likigu miajn tiujn vortojn.”

Roujia ne volis iri al la hejmo de bogepatroj tuj ĉe elŝipiĝo, sed reiris al la hejmo de siaj
propraj gepatroj. Hongjian komprenis ŝian timidemon kaj ne devigis ŝin. Li sciis, ke ili ne povas
disponigi al li decan ĉambron por loĝi, kaj la ĉambro, kie li loĝis post kiam li rompis kun la
familio Zhou, estas kaj malluma kaj mallarĝa kaj nur sufiĉas enteni unu malgrandan liton. Ruojia
ankaŭ diris al li, ke ŝi ne volas resti en lia hejmo kaj konduti obeeme kiel bofilino, kaj ili loĝas
respektive en sia propra hejmo provizore, samtempe kiam ili penos lui domon.

Kiam ili surbordiĝis, ili pagis la trairan monon al la ordprotektaj policanoj kaj detektivoj en la
franca koncesia kvartalo kaj reprenis sian bagaĝon. Unue Hongjian akompanis sian edzinon al ŝia
hejmo. Ĉar la taksio atendis kaj ĉiu sekundo estis kalkulata por pago, lia etiketo unuafoje viziti
bogepatrojn montriĝis ekstreme simpla. Li sola revenis hejmen. Vidinte, ke la novedzino ne venas,
Dunweng kaj lia edzino tre malĝojis, kaj samtempe ili sentis sin faciligitaj. La ĉambro, kie
Hongjian loĝis antaŭe, estis okupita de du servistinoj, kaj ankoraŭ ne estis vakigita. Se la
novedzino venus, ŝi trovus nenian lokon eĉ por ŝanĝi vestaĵojn. La maljuna paro elmetis multajn
demandojn al Hongjian pri la novedzino kaj pri lia laboro en la lasta duonjaro. Por beligi sian
perspektivon Hongjian diris, ke la ĵurnalejo invitas lin kiel la direktoron de la oficejo pri
informoj.

“Do,” diris Dunweng, “vi loĝos en Ŝanhajo longatempe, ĉu ne? Ĉar la hejmo estas tre
plenŝtopita, mi devas ĝeni min mem trovi domon por vi en ĉirkaŭaĵo. Ve!”

Ĉar oni ne diris dankon al kara parenco, Hongjian tenis sin senparola. La patro ordonis al li,
ke vespere li iros inviti Ruojia al morgaŭa tagmanĝo kaj samtempe petos al siaj bogepatroj defini
oportunan tagon, tiel ke li regalos siajn boparencojn en deca restoracio. Li pretendis esti lerta en
manieroj de kondutado al diversaj homoj, kaj li diris: “Laŭ la malnovmoda geedziĝo, oni simple
alportas la novedzinon per palankeno, ne zorgas, ĉu ŝi estas timida aŭ ne. Nun tio ne eblas. Mi
volas, ke la dua bofilino kaj la tria bofilino akompanu Hongjian por venigi ŝin kun bonveniga
esprimo. Tiele, ŝi ne tre montriĝos kiel fremdulo. La tria bofilino portis malbonhumoran mienon,
kaj la dua bofilino ĝojmiene diris: “Brave! Ni kompreneble devas bonvenigi grandan bofranjon.
Morgaŭ mi akompanos vin, granda frato.”

Hongjian kategorie rifuzis.
Post disiĝo la tria bofilino diris al la dua bofilino: “Vi vere havas bonan temperamenton,

franjo. Kia umo Sun Roujia estas! Ŝi montras arogantan sinteniĝon kaj volas, ke ni venigu ŝin! Mi
ne ŝatas iri.”

“Ĉar ŝi ne alvenas hodiaŭ, ŝi ne plu venos,” diris la dua bofilino. “Mi divenas kun certeco, ke
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ŝi estas baldaŭ akuŝonta. Ŝi hontas montri sian vizaĝon en la hejmo de siaj bogepatroj. Ŝi
prokrastas hodiaŭon al morgaŭo, kaj morgaŭon al postmorgaŭo por veni ĉi tien. Ni simple atendu
ĝis ‘duobla feliĉo’ alvenos. Mi scias, ke granda frato certe ne permesas al mi akompani. Kiel
nervoza li montris sin tiam!”

Superita de ŝi per pensado, la tria bofilino diris: “Kvankam granda frato estas la plej aĝa filo
en la familio, la plej aĝa nepo de la familio estas via filo Achou. Estas senutile, eĉ se Sun Roujia
naskos filon kiel eble plej baldaŭ.”

La dua bofilino frapetis ŝin per la fingro kaj diris: “Kian riĉaĵon la familio Fang havas por
dividi? Ĉu necesas paroli pri la aĝa filo kaj la plej aĝa nepo en nunaj jaroj? Ĉu Achou kaj Axiong
estas same la nepoj de la familio Fang? La mono de la maljuna sinjoro baldaŭ elĉerpiĝos, la
enspezoj el la kampoj jam vaniĝis kaj granda frato jam ne donis monon por kovri parton de la
elspezoj tri aŭ kvar monatojn. Mi timas, ke la maljuna sinjoro vivtenos lian familion anstataŭ li.”

Kun suspiro la tria bofilino diris: “La gepatroj estas senkompareble partiaj al li. Granda frato
finis sian studadon en universitato kaj iris alilanden por pluaj studoj, kaj li jam elspezis
nemalmulte da mono. Nun li ankoraŭ melkas monon de la patro. Mi ne komprenas, kian bonon
alportis lia studado en alilando. Li ne povas kompari sin kun la tria frato, por ne paroli pri la dua
frato.”

La dua bofilino diris: “Ni vidu, kiel ‘memstara’ estas tiu unversitata diplomito”
La du bofilinoj tute forĵetis la rankoron, kiun ili kovis unu kontraŭ la alia, kaj fariĝis tiel

intimaj kiel ĵurfratinoj (ĉar eĉ sangaj fratinoj estis ĵaluzaj unu kontraŭ la alia). Sun Roujia neniam
imagis eĉ en sia sonĝo, ke ŝi servas kiel sendito de paco inter bofratinoj.

Post tagmanĝo Dunweng siestis. Maljuna sinjorino Fang urĝis la du grumblantajn servistinojn
vakigi la ĉambron. La dua bofilino kaj la tria bofilino lulis sian propran infaneton al dormo.
Neniu zorgis pri Achou kaj Axiong. La du knabetoj enkuris la salonon kaj alkroĉiĝis al Hongjian.
Achou petis al “granda onklo” lasi lin vidi grandan onklinon, kaj petoleme demandis: “Granda
oĉjo, kiu estas Sun Roujia?”

Axiong, proksime al Hongjian je kelkaj paŝoj, suĉis sian fingron. Aŭdinte tion, li eltiris la
fingron kaj balbutis: “ ‘Sun Roujia’. Vi ne povas diri tion. Diru ‘grandan onjon’. Granda oĉjo, mi
ne diris ‘Sun Roujia’.”

“Bona knabo,” diris Hongjian distriĝeme.
Achou petis nuptajn bombonojn. Hongjian diris: “Ne faru bruadon. Morgaŭ la avo donos ilin

al vi.”
“Do vi donu al mi unu bombonon,” diris Achou.
“Vi ĵus prenis manĝon. Ne manĝu bombonon. Vi ne estas tiel bonkonduta kiel via frateto

Axiong,” diris Hongjian.
Denove eltirinte la fingron el la buŝo, Axiong diris: “Ankaŭ mi volas manĝi bombonon.”
Skuante la kapon, Hongjian diris: “Kia ĝenaĵo! Mi ne havas bombonojn por vi.”
Achou surgrimpis la tablon ĉe la fenestro kaj rigardis pasantojn sur strato. Axiong, pli

malgranda, ne povis surgrimpi kaj petis al Hongjian levi lin sur la tablon. Hongjian estis
kalkulanta kontojn kaj ne donis atenton al li. La knabeto montris malĝojan mienon kaj krie volis
pisi. Sen sperto de patriĝo Hongjian estis senrimeda kaj demetinte la plumon, li diris: “Retenu vin
iome. Mi helpos al vi supreniri la etaĝon kaj serĉi sernjon78 Zhang. Sed post kiam vi supreniros,
vi ne estas permesata malsupreniri denove.”

78 Sernjo: karesa nomo de servistino.
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Ne volante supreniri, Axiong fingromontris la kraĉujon. Hongjian diris: “Laŭ via plaĉo.”
Achou turnis sian vizaĝon kaj diris: “Ĵus preteriris unu pasanto. Li prenas suĉglaciaĵon en unu

mano. Li havas du suĉglaciaĵojn kaj li suĉas unu el ili. Granda oĉjo, li havas du.”
Kiam Axiong aŭdis tion, li jam forgesis pisi. Li diris: “Ankaŭ mi volas vidi tiun homon. Lasu

min supreniri vidi lin.”
Achou fiere diris: “Li jam foriris ien. Vi ne povas vidi lin... Granda oĉjo, ĉu vi manĝis

suĉglaciaĵon?”
Axiong serioze diris: “Mi volas manĝi suĉglaciaĵon.”
Hongjian diris, ke post kiam sernjo Zhang aŭ sernjo Sun finos ordigi la ĉambron, mi sendos

unu el ili por aĉeti kelkajn. Sed nun ili ne faru bruon. Kiu bruas, tiu perdos sian suĉglaciaĵon.
Achou demandis, kiom da tempo ili bezonas fini la ordigadon. Hongjian diris, ke oni bezonas
almenaŭ duonhoron.

“Mi ne bruas,” Achou diris. “Mi rigardas vin skribi.”
Axiong jam sufiĉe suĉis sian dekstran dikfingron kaj ŝanĝis sian maldekstran ringofingron por

gustumi. Dum Hongjian ankoraŭ ne skribis malpli ol dek ĉinajn ideogramojn, Achou demandis:
“Granda oĉjo, ĉu jam pasis duonhoro?”

“Sensencaĵo! Ankoraŭ estas longa tempo!” Hongjian diris senpacience.
Elteninte sin dum momento, Achou diris: “Granda oĉjo, tiu ĉi krajono de vi estas tre bela.

Lasu min skribi unu ideogramon per ĝi.”
Sciante, ke la krajono certe rompiĝos ĉe la pinto en lia mano, Hongjian rifuzis doni ĝin al li.

Achou serĉis tie kaj ĉi tie en la salono, kaj li trovis duoncola-longan krajonon kaj malnovan
karton de invitilo. Li lekis la pinton de la krajono kaj forte skribis du ideogramojn “granda” kaj
“Fang”, kies strekoj ŝajnis alumetoj.

“Bone, bone,” diris Hongjian. “Supreniru vidi, ĉu sernjo Zhang jam bone faris ordigadon.”
Suprenirinte, Achou revenis kaj diris, ke ankoraŭ ne.
“Do atendu momenton,” diris Hongjian.
Achou demandis: “Granda ocĵo, se la novedzino alvenos, ĉu ŝi loĝos en tiu ĉambro?”
“Tio ne koncernas vin,” diris Hongjian.
Achou demandis: “Granda oĉjo, kio estas ‘rilatoj’?”
Hongjian ne kaptis la sencon de lia demando. Achou diris: “Ĉu vi jam havis ‘rilatojn’ kun

granda onjo en la lernejo?”
Frapinte la tablon, Hongjian eksaltis kaj diris: “Kion vi diris? Kiu instruis al vi diri tiajn

vortojn?”
Achou estis tiel konsternita, ke lia vizaĝo estis pli ruĝiĝinta ol tiu de Hongjian, kaj li diris:

“Mi...mi aŭdis panjon diri tion al mia paĉjo.”
Hongjian kolere diris: “Vian panjon prenu diabloj! Ne suĉglaciaĵon al vi. Vi perdos vian

suĉglaciaĵon.”
Vidinte, ke Hongjian estas serioza, Achou sciiĝis, ke li ne povos manĝi suĉglaciaĵon, kaj li

simple iris malantaŭen je sekura distanco por spirite rebati. Li diris: “Mi ne volas vian
suĉglaciaĵon. Mia panjo aĉetos ĝin por mi. Granda oĉjo estas plej malbona. Malbona granda oĉjo,
morta granda oĉjo.”

Gestante por bati, Hongjian diris: “Se vi daŭre babilaĉos, mi batos vin.”
Achou, kun flanken klinita kapo, pufigis siajn vangojn spiteme. Alirinte al la tablo, Axiong

diris: “Granda oĉjo, mi estas bona. Mi ne diris.”
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Hongjian diris: “Vi ekhavos suĉglaciaĵon. Ne kondutu kiel li.”
Aŭdinte, ke Axiong ankoraŭ ekhavos suĉglaciaĵon, Achou aliris kaj kaptis lian brakon.

Etendante sian manplaton al li, li diris: “Vi perdis mian pilkon hieraŭ. Rapide redonu ĝin al mi.
Mi volas mian pilkon. Nun mi volas ludi kun ĝi.”

Axiong estis terure konsternita, ke li petis de la granda onklo helpon por savi lin. Hongjian
ektiris Achou, kaj tiu donis vangofrapon al Axiong. Axiong eksplodis per plorado kaj malsekigis
la plankon per urino. Kiam Hongjian skoldis Achou, la dua bofilino malsuprenvenis kaj riproĉis:
“Vi jam vekis la frateton per via bruado.”

Aŭdinte la ploradon de sia filo, la tria bofilino ankaŭ rapide malsuprenvenis. La du patrinoj
fortiris sian infanon al la supra etaĝo. Achou ankoraŭ demandis dumvoje: “Kial granda oĉjo
donos suĉglaciaĵon al li, sed ne al mi?”

Elpoŝiginte mantukon, Hongjian forviŝis ŝviton kaj eligis suspiron. Li pensis, kiel Roujia
alkutimiĝus al tia hejmo, se ŝi loĝus ĉi tie. Li neniam imagis, ke la edzinoj de liaj fratoj
tiamaniere klaĉis malantaŭ ilia dorso. Kompreneble ŝi ankaŭ diris multajn aliajn orelpikajn
vortojn, kiujn li ne volis scii. Li eĉ pentis, ke li jam aŭdis tiujn vortojn diritajn de Achou. Aŭdinte
iliajn kritikojn malantaŭ lia dorso, li jam preparis sin por sinpravigi post sia morto, kiam
pridemandite de la Reĝo de Infero pri liaj pekoj dum la vivdaŭro. Li jam tro alkutimiĝis al la
familio, ke li sciis, kiom da malamo kaj malnobleco kaŝiĝas en ĝi. Nun por Ruojia, li povis iom
observi la familion je la angulo de fremdulo, kaj li subite sciiĝis pri la vera situacio inter fratoj kaj
bofratinoj, eĉ inter patro kaj filoj dum ĉi tiuj lastaj jaroj. Li ĉiam vivis kvazaŭ en la sonĝo.

Tiun nokton maljuna sinjorino Fang traserĉis kofrojn kaj kestojn por trovi unu aŭ du juvelojn
kiel donacojn de la unua renkontiĝo kun la edzino de Hongjian.

Dunweng ridis pri ŝi: “Ĉu tiaj novtipaj virinoj, kia ŝi, ankoraŭ ornamas sin per tiaj antikvaĵoj?
Lasu do. ‘Donaci ĉaron malpli taŭgas ol donaci admonojn’. Morgaŭ mi donos al ŝi kelkajn
admonojn.”

Post tridek-jara edziniĝo maljuna sinjorino Fang jam perdis la scivolemon esplori la spritajn
rimarkojn de sia edzo. Ŝi nur komprenis liajn lastajn vortojn kaj tuj diris: “Gardu vian buŝon pri
viaj vortoj morgaŭ. Neniel menciu iliajn pasintaĵojn.”

“Krom se mi estus tiel stulta kiel vi!” diris kolere Dunweng. “Mi jam traktis aferojn en la
socio ĉirkaŭ tri dek jarojn. Ĉu mi ankoraŭ ne havas iom da rimedoj por trakti homojn?”

Antaŭtagmeze de la sekvanta tago Hongjian iris venigi Roujia.
Ŝi diris: “Via familio estas pli tradicikonscia ol la nia. Kian etiketon ni devos plenumi por

hodiaŭa vizito? Mi ne komprenas tion kaj mi ne volas iri.”
Hongjian klarigis, ke hodiaŭ estos nenia speciala etiketo, ĉar ni ĉiuj nur konatiĝos unu kun la

alia, kaj ke laŭ la opinio de lia patro, oni devos fari riverencojn al la prapatroj por montri
respekton.

“Do la familio Fang havas prapatrojn,” ŝi diris kokete. “Ni falis el la ĉielo kaj ni ne havas
prapatrojn! Kial vi ne riverencis al la prapatroj de la familio Sun? Morgaŭ mi instigos mian
patron, ke li punos vin per tri genuiĝoj kaj naŭ riverencoj antaŭ la fotoj de miaj geavoj. Mi volas
venĝi min.”

Perceptante, ke ŝi diris kun milda tono, li altrudis rideton kaj diris: “Do suferu de iom da
maljusteco nur por savi mian vizaĝon.”

“Se ne por vi, mi vere ne volas iri,” ŝi diris. “Mi ne estas nova kateto aŭ hundeto por esti
prezentata al la Kuireja Dio, vi scias.”
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Kiam ili atingis la hejmon de la familio Fang, la maljuna sinjorino Fang, vidinte ŝin ne tiel
bela kiel en la fotoj, eksentis malesperon interne kaj krome malŝatis, ke ŝia vesto ne estas ruĝa
sufiĉe por la novedzino, kaj precipe, ke ŝi surportas malbonaŭgure blankajn ledŝuojn. La dua
bofilino kaj la tria bofilino dense ŝminkis sin, kaj pro ŝvito ili ŝajnis al duonfandiĝinta nupta
buterkuko. Kiam ili vidis la aspekton de granda bofratino, ili liberiĝis de maltrankvilo kaj dronis
en malespero pri ŝia staturo. Kvankam Roujia ne povis esti komparata kun la franca aktorino
Sarah Barnhardt, kies talio estis tiel svelta, ke ŝi prezentus gravedan eksteraĵon, se ŝi englutus eĉ
unu kinin-pilolon, ŝi sendube estis malgrase minca. Ne realiĝis ilia antaŭdiro, ke ŝia alveno estas
“duobla feliĉo”.

Kun plena ĝojo Dunweng bombardis ŝin per diversaj demandoj. Li ridete diris: “Poste mi kaj
mia edzino ne plu povos regi Hongjian. Ni tute konfidas lin al vi...”

Maljuna sinjorino Fang intermetis: “Jes! Li ne estis kompetenta, kiam li estis knabo. Je la aĝo
de sep jaroj li ankoraŭ ne sciis, kiel sin vesti. Nun vi povas vidi, ke li ankoraŭ ne konas, kiel sin
vesti laŭ varmaj kaj malvarmaj veteroj, kaj sendistinge manĝas ĉion, ĉu dolĉan ĉu salan, ĝuste
kiel knabo. Bofilnjo, vi devas zorgi pri li. Hongjian, vi ne obeas min, sed ĉar vi jam edziĝis, vi
devas ĉiel obei, kion via edzino diras.”

Roujia diris: “Ankaŭ li ne obeas min... Hongjian, ĉu vi aŭdis? Se vi ne obeos min, mi akuzos
vin al via patrino.”

Hongjian montris stultan rideton. La dua bofilino kaj la tria bofilino kaŝe interŝanĝis
malestiman rigardon.

Aŭdinte, ke Roujia volas trovi laboron, Dunweng diris: “Mi volas doni al vi admonon.
Kompreneble havi okupon estas bona afero, sed se geedzoj ambaŭ laboras, tio ŝajnas la proverbo
‘Se hejmo restas sen mastro, la balailo staras kun kapo malsupre’. La hejmo troviĝas en granda
malordo kaj la familio fariĝas nominala. Mi ne estas obstinulo, sed mi ĉiam konsideras, ke la
respondeco de edzino estas mastrumi la hejmon. Se temas pri tio, ke vi plenumas vian devon al ni
maljunuloj, mi jam ne havas tian revon. Tamen vi devas servi al via edzo ĝis kontentiĝo.
Malfeliĉe mi troviĝas en dilemo de rifuĝado ĉi tie. Mia domo estas tro plenŝtopita por vi enloĝi,
alie vi povus ellerni de via bopanjo, kiel mastrumi la hejmon.”

Roujia nevolonte kapjesis. Kiam la riverenca kulto okazis, ruĝa tapiŝo sterniĝis antaŭ la
ofertablo, kio indikis, ke geedzoj Hongjian estis postulataj genuiĝi antaŭ la animoj de jam
mortintaj prapatroj. Roujia rekte surtretis la tapiŝon sen ajna intenco genuiĝi, kaj Hongjian staris
kun ŝi ŝultro ĉe ŝultro kaj finis la kulton per tri riverencoj. Apudrigardantoj pleniĝis je eldireblaj
konsterniĝo kaj oponemo. Achou plej rapide malfermis la buŝon kaj demandis al siaj gepatroj:
“Kial granda oĉjo kaj granda onjo ne genuiĝis por riverenci?”

Tiu demando sonis, kiel telefono tintis en malplena ĉambro, sed neniu respondis. Hongjian
falis en grandan embarason. Feliĉe Achou kaj Axiong konkure suriris sur la ruĝan tapiŝon,
genuiĝis, riverencadis kaj preskaŭ interbatiĝis, kio deturnis ĉies atenton. Maljuna sinjorino Fang
pensis, ke post ilia riverencado al la prapatroj, ili certe sekvos la riton de genuiĝ-riverencado al ŝi
kaj ŝia edzo. Sed Hongjian sciis neniom pri la rito. Li nur pensis, ke tuj kiam ili trapasis la sojlon,
ili jam renkontiĝis kun la familianoj kaj nenio plia necesis. Pro tio la manĝado ne iris en harmonia
atmosfero. Achou insistis sidi apud Roujia kaj senĉese petis al ŝi preni por li ion aŭ alion el la
pladoj. Kiam duono da pladoj ankoraŭ ne alportiĝis, Roujia jam enuiĝis de postulado de tiu ĉi
abomeninda neveto. Achou, sen ŝia servo, simple genuiĝis sur la seĝo kaj streĉis sian brakon por
la pladoj. Pro malzorgemo li renversis la vintason de Roujia. Kun ekkrio ŝi tuj stariĝis kaj iris
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flanken, sed jam ŝia nova vesto makuliĝis per vina strio. Geedzoj Dunweng insultis al li. Roujia
tuj diris, ke ne gravas. Pengtu kaj lia edzino ankaŭ ĵetis insultojn al sia filo kaj ne permasis al li
plu manĝi. Kun ploranta mieno Achou rifuzis iri de sur la seĝo. Pengtu kaj lia edzino esperis, ke
geedzoj Hongjian diros ion bonan por savi la vizaĝon de ilia filo. Sed ekster ilia atendo Hongjian
nur zorgoplene demandis al Roujia: “Ĉu la makulo povas esti forlavita? Feliĉe la knelo, kiun li
prenis per manĝbastonetoj, ne ruliĝus sur via novan veston. Kiel riske!”

Kun serioza mieno la dua bofilino ekkaptis lin kaj tiris lin al la supra etaĝo, antaŭ ol oni ŝin
malhelpis. Aŭdiĝis akuta krio pro doloro el la mezo de la ŝtuparo, akre kaj longe sonanta, kiel
sirenado de ekspresa vagonaro, kiu senhalte preteriras la stacieton, kaj sekvis laŭta plorado.
Aŭdinte tion, Pengtu eksentis kordoloron. Grincante la dentojn, li diris: “Tiu ĉi infano meritas
batojn. Iom poste, kiam mi supreniros, ankaŭ mi tanos al li la haŭton.”

Posttagmeze kiam Roujia foriris, la dua bofilino diris kun larĝa rideto sur la vizaĝo: “Ne
foriru. Loĝu ĉi tie hodiaŭ... Fratino la tria, ni retenu ŝin... Granda frato, nur vi povas akompani ŝin
hejmen! Ĉu vi ne volas reteni ŝin ĉi tien?”

Kun ŝvelintaj okuloj pro ploro Achou ignoris neniun. Pro tio, ke Ruojia ne kotoŭis79 al ŝi,
maljuna sinjorino Fang ne donacis juvelojn al ŝi kaj nur akompanis ŝin al la pordo. Reveninte al la
ĉambro, ŝi grumblis al sia edzo.

“Estas ne strange, ke Sun Roujia ne estas tiel kontentige ĝentila,” diris Dunweng. “Tiuj, kiuj
lernis en novtipa lernejo, estas krudaj kaj ne konas la regulojn de etiketo. Mi ne certas, kiel statas
ŝia familio en tio. Ŝajnas, ke mankas al ŝi la familia edukado.”

“Mi estis graveda dum dek monatoj kaj nutris lin ĝis plenkreskulo,” diris maljuna sinjorino
Fang. “Nun li jam edzinigis la virinon. Ĉu mi ne indas je iliaj du kotoŭoj? Eĉ se Sun Roujia ne
konus ĝentilecon, mia filo devus instrui, kiel sekvi la etiketon. Ju pli mi pensas, des pli mi
koleras.”

“Ne koleru,” Dunweng konsolis ŝin. “Kiam Hongjian revenos poste, mi donos al li lecionon.
Hongjian vere estas konfuzkapa. Laŭ mi li timos sian edzinon estonte. Sed Sun Roujia ŝajne estas
prudenta kaj racia. Ĵus kiam mi konsilis al ŝi, ke ŝi ne trovu laboron, ŝi obeeme kapjesis.”

Trairinte la pordon, Roujia diris: “Tiel bona vesto estas ruinigita. Mi ne scias, ĉu la makulo
estos forlavebla. Mi neniam vidis tiel malobeemajn infanojn.”

“Mi vere abomenas ilin,” diris Hongjian. “Feliĉe ni ne loĝos kune kun ili. Mi scias, ke vi tute
perdis la apetiton pro hodiaŭa manĝo. Kiam temas pri infanoj, mi ekmemoras, ke ni devus doni al
ili mondonacon de unua renkontiĝo, kaj krome trinkmonon al la servistinoj.”

Stamfante, ŝi diris: “Kial vi ne diris al mi tion pli frue? Ni ne faras tion en nia familio. Mi ĵus
forlasis la lernejon kaj mi tute ne konas tiajn malnovajn morojn. Kia ĝenaĵo! Mi ne volontas esti
la bofilino de via familio!”

“Ne gravas,” li konsolis. “Mi aĉetos kelkajn ruĝajn papersaketojn, metos monbiletojn en ilin
kaj disdonos al ili anstataŭ vi.”

“Faru laŭ via bontrovo,” ŝi diris. “Ĉiaokaze mi ne plaĉos al viaj familianoj. Viaj du bofratinoj
ne estas facile trakteblaj. Tio, kion via patro diris, ankaŭ estas stranga. Ĉu mi, universitata
diplomito, servos kiel senpaga servistino en via familio! Hm, via familio ankoraŭ ne estas tiel
sufiĉe riĉa.”

Nereteneble li diris por pravigi sian patron: “Mia patro ne volas, ke vi servu kiel servistino,
sed li nur konsilis al vi ne labori ekster la hejmo.”

79 Kotoŭi: riverenci surgenue, foje ektuŝante la plankon aŭ teron per la frunto por montri grandan respekton.
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“Kiu ne volus resti hejme kaj ĝui la vivon? Ankaŭ mi ne volas labori eksterhejme! Mi
demandas al vi, kiom da mono vi lukros ĉiumonate, tiel ke vi povos teni min hejme? Aŭ ĉu via
familio heredis de viaj prapatroj abundon da riĉaĵoj? Via laboro de la lasta duonjaro estas ankoraŭ
pasero en la aero! Ĉu tio estos bona afero, se mi perlaboros mian monon? Sed vi nur diras
sarkasmajn vortojn!”

“Tio estas alia afero,” Hongjian kolere diris. “En la rimarkoj de mia patro troviĝas io racia.”
“La menso de vi kaj via patro estas antikvaĵo de kelkmil jaroj. Vi vane studis en fremdlando!”

ŝi rikane diris.
“Ĉu vi konas, kio estas antikvaĵo aŭ ne!” li ankaŭ rikane kontraŭdiris. “Mi diras al vi, ke la

ideoj de mia patro estas tre furoraj fremdlande. Via malavantaĝo estas, ke vi ne studis en
fremdlando. Kiam mi estis en Germanio, mi konatiĝis kun la tri-K-movado de la germanaj virinoj:
Kirche, Kneche, Kinder (Kirko, Kuirejo, Infanvartejo)...”

“Mi ne volas aŭskulti al vi. Diru laŭ via plaĉo,” ŝi diris. “Sed mi ekscias hodiaŭ, ke vi estas
fidela filo. Vi tute servile observas, kion via patro diras...”

La disputo inter ili ne serioziĝis, ĉar ili ne povis iri al la hejmo de la familio Sun por kvereli,
nek reiri al la hejmo de la familio Fang por kvereli, nek kvereli en la strato. Ne troviĝis loko por
ilia buŝa batalo. Kelkfoje senhejmeco simple estis beata afero.

La estroj de du familioj jam intervidiĝis, invitis unu la alian, vizitis unu la alian kaj ankaŭ
interŝanĝis enkore malestimon unu la alian. Neniu el ili kontentiĝis pri la alia. La familio Fang
abomenis krudecon de la familio Sun, dum tiu malŝatis eksmodajn manierojn de la antaŭa.
Malantaŭ la dorso unu familio malestimis la alian pro ties neriĉeco.

Unu tagon, kiam Dunweng aŭdis sian edzinon kritiki sinjorinon Sun, inspiro venis al li en la
kapon. Li aldonis en sia taglibro splendan alineon, dirante, ke nun li ekkomprenis, kial
boparenciĝo de du familioj estas nomata “kuniĝo kiel Qin kaj Jin”: “Dum la Periodo de Pintempo
kaj Aŭtuno (770-476 a.K.) du regnoj Qin kaj Jin alianciĝis pere de geedzeco, sed ĉiu generacio
batalis per armiloj. La hato inter boparencoj fariĝis la plej serioza ĝis nun. Tre decas nomi tion
Qin kaj Jin.” Finskribinte, li ekhavis triumfan senton kaj dezirus sendi ĝin al sinjoro Sun por
aprecado.

Hongjian kaj Roujia troviĝis inter martelo kaj amboso. Ili jam suferis multe kaj vole nevole
elverŝis sian koleron unu la alian. Li suferis de ofenditeco pro sia edzino kaj samtempe li trovis
tion oportuna, ke li jam havas edzinon por sia kolero. Antaŭe, kiam li estis ofendita, li nur kaŝis
sian koleron en la koro kaj ne povis elverŝi ĝin laŭvole, ĉar neniu estis la objekto, kiu povis ricevi
lian koleron. Sed nun la situacio ŝanĝiĝis. Li povas elverŝi sian koleron sur sian edzinon multe pli
kontente ol sur aliajn homojn. Pro lia iritiĝo amikoj eble rompos kun li kaj servistoj strikos, por
ne paroli pri liaj gepatroj kaj fratoj. Nur lia edzino, kiel la leda sako de Venta Dio en Homera
epopeo, havas la plej grandan kapaciton por ricevi koleron, ĉar divorco ne estas tiel facila. Ankaŭ
Roujia trovis, ke ŝi ne bezonas teni tiom da skrupuloj kontraŭ sia edzo kiom kontraŭ la gepatroj.
Sed ŝi estis pli tolerema ol Hongjian. Kiam li vere koleriĝis, ŝi ne plu malfermis sian buŝon.
Kvazaŭis, ke ŝi kaj li penus kapti ŝnuron kaj ili forte tirus ĝin je unu fino, kaj kiam la ŝnuro
streĉiĝus ĉe la punkto de rompiĝo, ŝi alirus kelkajn paŝojn kaj ĝi malstreĉiĝus denove. Kvankam
ili sentis sin faciligitaj en kverelado ĉe la kulmino de kolero, tamen, kiam la kverelado finiĝis, ili
sentis sin lacaj kaj malplenaj, kiel post finiĝo de opero aŭ sobriĝo el ebria stato. Antaŭ ol ili
revenis al Ŝanhajo, ili kverelis kaj baldaŭ repaciĝis, kvazaŭ la manĝaĵoj de riĉulo, kiuj ne estus
konservitaj tra la nokto. Lia malamikeco post kverelado daŭris ĝis la sekvanta tago kaj poste
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forvaporiĝis aŭ li lasis la aferon for. Li alparolis ŝin eĉ antaŭ ol ili repaciĝis.
Unufoje post ilia buŝa batalo Roujia duonserioze kaj duonŝerce diris: “Kiam vi koleras, vi

ŝajnas sovaĝa besto mordanta homon. Vi ne nur ne obeas la racion, sed ankaŭ ne montras
humanecon. Kvankam vi estas la plej aĝa filo en la familio, mi vidas, ke viaj gepatroj ne tre vin
dorlotas. Kial vi estas tiel kaprica?”

Hongjian ekridetis kun hontemo. Li ĵus gajnis en kverelado kaj la venko faris lin grandanima.
Ne necesis por li repliki: “Viaj gepatroj rigardas filojn superaj al filinoj kaj ne prenas vin kiel
trezoron, sed ankaŭ vi estas malfacile traktebla.”

Post kiam li iris al la hejmo de la familio Sun dufoje, li trovis, ke sinjoro Sun kaj sinjorino
Sun, kiujn Ruojia intime vokis per “paĉjo” kaj “panjo”, montris sin tre flegmaj, preskaŭ
indiferentaj al la afero de sia filino. Sinjoro Sun estis bonulo en malbona senco — sentaŭgulo, kiu
servis kiel ĉefa kontisto en la ĵurnalejo, sed havis nenian influon. Sinjorino Sun naskis filon tre
malfrue en sia vivo. Kun nura maskla daŭriganto dum sinsekvaj tri generacioj la familio Sun
prenis la flegadon al la filo kiel religion, kaj ĉiam tenis lian hararon brile glita kaj liajn vestaĵojn
bone gladitaj kiel tiun de frizisto en la luksa beligejo aŭ de kelnero en fremdlanda restoracio. Ili
jam plenumis sian devon lernigi sian filinon ĝis diplomitiĝo en universitato kaj ne plu havis
intereson zorgi pri ŝiaj aferoj. Se ilia bofilo estus tre riĉa, ili eble pliigus sian intereson pri Roujia.
Tiu, kiu tenis intiman rilaton kun ŝi, estis ŝia onklino, studinto reveninta el Usono, kaj la tipo, kiu
nomis alies infanon “via Baby (via Bebo)” kaj alies edzinon “via Mrs. (via Sinjorino)”. Tian
onklinon Roujia kompreneble titolis per “Auntie (Onjo)”. La onklino estis tre montriĝema en siaj
junaj jaroj kaj ŝi neniam forgesis tion. Ŝi estis tre severa kritikanto pri la studentinoj de juna
generacio. Roujia tre ŝatis aŭskulti al ŝiaj rememoroj kaj tiel fariĝis la sola ricevanto de ŝia amo.
La gepatroj de Roujia tre timis ŝian onklinon kaj ili ofte konsultis ŝin pri pliparto de hejmaj aferoj.
Sinjoro Lu, la edzo de la onklino, ĉiam kun nepardoneme triumfa mieno, emis babili pri aktualaj
aferoj. Pro tio, ke li havis iom surdajn orelojn, oni ne volis argumenti kun li kaj li aŭdis nur sian
voĉon interne, trovante tiujn argumentantojn ankoraŭ pli senraciaj. La onklino kaj ŝia edzo okupis
gravajn postenojn en la sama granda teksejo. La edzo de la onklino oficis kiel ĝenerala inĝeniero
kaj la onklino kiel sekciestro de personaro. Pro tio Roujia trovis sian pozicion en la sekcio de
personaro. Ŝia onklino konsideris, ke ŝia nevino edziniĝis al malĝusta persono, kaj malkaŝe
malestimis la kapablon kaj kvalifikon de Hongjian. Ĉiufoje kiam Hongjian iris vidi ŝin, lia
humileco pliiĝis, kiel la prezoj de dummilitaj materialoj. Pro manko de infano la onklino tenis
etan mopson nomitan Bobby kaj prenis ĝin kiel sian vivon. Je ekvido de Hongjian la hundeto
bojadis. Ĝia mastrino ofte diris: “La hundo estas tre saĝa. Ĝi povas distingi bonon disde
malbono.” Tiuj vortoj pliigis lian koleron. Sed li ne kuraĝis bati ĝin, ĉar la hundo fariĝis nobla pro
la nobla statuso de sia mastro, ĝuste kiel la edzo nobliĝis pro sia edzino. Por plaĉigi sian edzon al
la onklino, Roujia ofte devigis Hongjian elkonduki la mopson de sinjorino Lu por feki kaj pisi,
sed tio ne povis plibonigi lian senton al ĝi.

Iafoje Hongjian malice diris al Roujia: “Via onklino pli amas sian hundon ol vin.”
“Ne babilaĉu,” Roujia diris kaj aldonis sensence: “Ŝi ĝuste kondutas tiele.”
“Ŝi tiom ŝatas preni la hundon kiel kompanon. Tio montras, ke ŝi ne konvenas al homa

kompano,” diris Hongjian.
Ĵetinte koleran rigardon al li, ŝi diris: “Ŝajnas al mi, ke la hundo kelkfoje estas pli bona ol

homoj. Almenaŭ Bobby estas pli bona ol vi. Ĝi eĉ havas humanecon kaj ne mordas homojn
sendistinge. Tiaj homoj, kia vi, meritas mordadon de la hundo.”
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“Vi tenos hundon estonte, ĝuste kiel via onklino. Ve, malfeliĉuloj, kia mi, devus teni
hundon,” li diris. “Parencoj malestimas min, amikoj mankas al mi, kaj mia edzino...em...emas
koleriĝi kaj ignori min. Se mi havus hundon, kiu svingus sian voston al mi, almenaŭ en la mondo
estus io malsupra al mi kaj volanta peti de mi favoron. En la teksejo la oficistoj kaj laboristoj
penas flati vian onklinon kaj en la hejmo vi, kiel ŝia nevino, ankaŭ estas tiom obeema al ŝi, por ne
paroli pri aliaj familianoj. Ŝi devas kontentiĝi, sed ŝi eĉ tenas hundon, kiu skuas la kapon kaj
svingas la voston al ŝi! Videble ies kapablo por ricevi flataĵojn ne konas limojn.”

Regante sian voĉon, ŝi diris: “Diru malmulte, ĉu bone? Ni ambaŭ ne povas resti kvietaj pli ol
tri tagojn! Ni ĵus repaciĝis antaŭ kelkaj tagoj, kaj vi denove kaŭzas ĝenaĵon por nenio.”

Hongjian eligis ridon: “Kiel feroca vi estas! Kiel feroca!”
Liaj komentoj pri la mopso estis duone veraj. Ĝuste kiel li pentis, ke li iris landintrernen

lastjare, nun li pentis, ke li sekvis la vortojn de Roujia kaj revenis al Ŝanhajo. En la urbeto li timis
ekpuŝon inter povkapta konflikto, dum, en la granda urbo, li malŝatis la flegmecon de aliaj. Ŝajnis
al li, ke la ekpuŝo inter povkapta konflikto estis almenaŭ la indiko, ke oni tenis respekton al li. La
mikrobo eĉ kontentiĝus, se ĝi estus metita sub mikroskopo por esti pririgardata de homoj. La
soleco inter kunpuŝiĝo kaj tristeco meze de ekscitiĝo faris lin simila al multaj homoj, kiuj loĝis
sur tiu ĉi izolita insulo kaj kies animo eĉ ŝajnis la senhelpe izolita insulo. Ĉijare Ŝanhajo multe
malsamis ol lastjare. Pro tio la situacio en Eŭropo multe serioziĝis, japanoj fariĝis pli kaj pli
senbride furiozaj en du koncesiaj kvartaloj. Britujo kaj Usono, kiuj poste batalis kune kun Ĉinio
“ŝultro ĉe ŝultro”, tiam nur volis teni sin en neŭtrala pozicio. Fakte “neŭtrala pocizio” neniom
efikis kaj nur kondukis al la rezulto, ke ili nur penis akiri piedtenon en Ĉinio kaj lasis japanojn
spiteme fari, kion ajn ili volis. John Bull (Britujo) nur scipovis fanfaroni, kaj Uncle Sam (Usono)
estis nenio alia ol Uncle Sham (hipokrita onklo). Pri la sprita metaforo de Marx “franca kokeranta
koko”, ĝi vere havis la instinkton de koko, ke ĝi kokerias al la oriento longe plengorĝe, sed ĝi
prenis la sunan flagon (de Japanio) por la vera suno. Usono transportis ŝipon post ŝipo da ferruboj
al Japanio, dum Britujo konsideris blokadi la ŝoseon inter Junnano kaj Birmo. Kvankam Francio
ankoraŭ fortranĉis la limon inter Junnano kaj Vjetnamio, ĝi jam retenis aron da municio de Ĉinio.
En Ŝanhajo varprezoj, kiel kajto kun disrompita fadeno en vento, leviĝis super la tero, kvazaŭ feoj
ascendantaj al la ĉielo. Laboristoj en publikaj servoj fojrefoje strikis, kaj tramoj kaj aŭtobusoj
dezirus pendigi la tabulon “Plene Okupita” kiel teatroj kaj hoteloj, por rifuzi plian ŝarĝon. Kupraj
kaj nikelaj moneroj jam estis tute konfiskitaj. Poŝtmarkoj ekhavis novan uzon kiel suplementa
mono kaj bedaŭrinde popolanoj ne povus esti liverataj kiel leteroj, alie oni povus eviti la
malfacilon en kunpuŝiĝado por veturi per publikaj busoj. La batalo por supervivado iom post iom
seniĝis je ornamaĵo kaj masko kaj rivelis sian primitivan kruelecon. La racia sento de hontemo
fakte ne estis malmultekosta, kaj multaj homoj ne povis kunporti tian senton. La nombro de
profitantoj el la nacia krizo kaj tiu de bankrotantoj pro la nacia krizo sinkrone pliiĝis kaj ne
malhelpis unu al la alia, ĉar la malriĉuloj nur petis almozon en stratoj, sed ne ĉe la pordoj de la
riĉuloj en kvieta loĝkvartalo, kaj ili nur sekvis piedirantojn por peti monon, sed ne povis kuratingi
la fluliniajn aŭtojn por almozo. Malriĉula kvartalo rampe ekspansiis, kiel tinio sur la urba vizaĝo.
Politikaj teroraj eventoj okazis preskaŭ ĉiutage. Homoj kun altaj aspiroj estas tiel subpremitaj, ke,
kiel trafikaj linioj en Okcidentaj metropoloj, ili laŭgrade iris subteren, dum tiuj homformaj
reptiloj insidaj kaj malhelaj sub la tero alkroĉiĝis al ili kaj altigis sian renomon pro tio. La ĵurnaloj,
kiuj trumpetis pri “Ĉina-Japana Paco”, ĉiutage publikigis la nomliston de la novaj kamaradoj, kiuj
aliĝis al la vicaro, kaj en alia ĵurnalo ili deklaris, ke ili “ne zorgas pri politiko”.
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La kvinan tagon post kiam Hongjian revenis al la hejmo, li faris viziton al la ĉefredaktoro de
Ĉina-Usona Novaĵagentejo, laŭ la dato, kiun Xinmei jam letere difinis en Hongkong. Ne volante
peti lian bopatron kiel gvidanton, li sola iris al la domego, kie la ĵurnalejo situis. La oficejo
troviĝis sur la tria etaĝo, sed la lifto haltis nur ĉe la kvara etaĝo laŭ la indiko de la tabulo
pendigita ĉe la enirejo de la lifto. Kvankam li konis la famajn versojn en poemo de Tang-dinastio
“Se vi volas vidi foren de mil lioj, plu ascendu jen sur alian etaĝon”, li ne veturis per lifto.
Kvankam li ne konis la ĉagrenajn vortojn de Danto: “Kiel malmola la vojo estas por supreniri kaj
malsupreniri pere de alies ŝtuparo”, post grimpado al la dua etaĝo li tamen eksentis deprimiĝon
kaj malkuraĝecon kaj li dezirus, ke pli da ŝtupoj aldoniĝus al la ŝtuparo, tiel ke li povus gajni pli
da tempo. Puŝmalferminte la risortan pordon, li vidis longan tablon, kiu apartigis la oficistojn de
la ĵurnalejo disde vizitantoj. Se tia tablo estus garnita per bronza balustradeto, ĝi estus giĉet-tablo
de banko, lombardejo aŭ poŝtejo. La ĵurnalejo dividiĝis en du larĝajn partojn internan kaj eksteran.
Ĉe la skribotablo alfrontanta la pordon en la ekstera spaco sidis juna virino, kiu fajlis kaj ruĝigis
siajn ungojn, kun suprenlevita ringofingro portanta diamantan ringon. Je malfermiĝo de la pordo
ŝi eĉ ne levis sian kapon. Ordinare Hongjian eble miris, kial la ungoj de tiu en la oficejo ne estas
makulitaj per inko, sed per ruĝa ungoverniso, sed en hasteco tio ne fulmis tra lian menson.
Demetinte la ĉapon, li petis informojn trans la longa tablo. Ŝi levis la kapon kaj elmetis la
neinvadeble seriozan vizaĝesprimon, kvazaŭ ŝi suferus de ofendado de viroj en sia antaŭa vivo
kaj ankoraŭ kovus singardemon en sia nuna vivo. Ŝi okule mezuris lin, montris maldekstren per
siaj pintigitaj lipoj kaj denove mallevis la kapon por fajli siajn ungojn. En la direkto indikita de
ŝiaj lipoj li trovis giĉeton similan al tiu vendanta biletojn de vagonaro, kun surskribo
“Transdonejo de Mesaĝoj”. Li tuj alproksimiĝis kaj trovis dekses-aŭ-deksep-jaran knabon ordigi
leterojn ene.

Hongjian vekis lian atenton kaj demandis: “Pardonon. Mi volas renkonti la ĉefredaktoron
sinjoro Wang.”

Okupiĝante pri ordigo de tiuj leteroj, la knabo distriĝeme respondis: “Li ankoraŭ ne alvenis.”
Li utiligis la plej ŝpareman movadon de buŝaj muskoloj por eldiri tiujn kvar vortojn nur sufiĉe
aŭdeblajn por Hongjian. Li ne plu movis plian nervon nek eligis plian elspiron.

Ĉe tio Hongjian eksentis siajn krurojn molaj pro maltrankvileco kaj diris: “Ho, kial li ankoraŭ
ne alvenis! Ĉu vi bonvolus eniri por rigardi?”

La knabo faris tiun laboron du jarojn, jam taktoplena en kondutado al vizitantoj. Li klare sciis,
ke la vizitantoj dividiĝas en du specojn: la sensignifaj vizitantoj, kiuj humile petas: “Pardonon.
Ĉu vi bonvolus fari ion kaj alion?” kaj gravaj vizitantoj, kiuj laŭte ordonas: “Knabo, jen estas mia
nomkarto. Mi renkontos tia-tian sinjoron.” Tiu ĉi vizitanto apartenis al la antaŭa speco. Tiam la
knabo estis okupita kaj ne havis tempon por priservi lin.

Hongjian pensis interne, ke se li sukcesos akiri tiun laboron, li certe elpensos rimedon por
eksigi tiun diableton. Li kolektis sian kuraĝon kaj diris: “Sinjoro Wang invitis min alveni en ĉi tiu
tempo.”

Aŭdinte tion, la knabo demandis al la virino: “Ĉu sinjoro Wang jam alvenis, fraŭlino Jiang?”
Senpacience skuinte la kapon, ŝi diris: “Kiel mi scius pri li!”
Suspirinte, la knabo langvore stariĝis kaj petis de Hongjian nomkarton. Ĉar tiu ne havis

nomkarton, li nur anoncis sian familian nomon Fang. Kiam la knabo volis plenumi sian devon por
transdoni la mesaĝon, iu aliris, kaj la knabo demandis al li: “Ĉu sinjoro Wang alvenis?”

La alveninto diris: “Li ŝajne ankoraŭ ne alvenis. Mi ne vidis lin hodiaŭ. Li ne alvenos ĝis
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posttagmeze, mi timas.”
La knabo disetendis siajn brakojn, esprimante, ke li ne povas aperigi sinjoron Wang. Subite

Hongjian vidis de malproksime sian bopatron, kiu oficis ĉe la tablo apud la fenestro, sentante, ke
li renkontus malnovan amikon en fremda loko, kiam li troviĝus en granda embaraso. Lia bopatro
tuj kondukis lin enen. Li intervidiĝis kun sinjoro Wang kaj ili havis agrablan konversacion. Ĉar
Hongjian venis ĉi tien la unuan fojon, sinjoro Wang insiste akompanis lin elen. Tiu virino jam ne
plu flegis siajn ungojn kaj nun okupiĝis pri tajpado per ĉinlingva skribomaŝino, sed ankoraŭ kun
suprenlevita fingro kun diamanta ringo. Sinjoro Wang diris al Hongjian, ke tiu supreniros la
kvaran etaĝon kaj malsupreniros per lifto, kaj morgaŭ li ankaŭ suprenvenos per lifto kaj
malsuprenvenos al la oficejo, tiel ke li povos ŝpari al si iradon sur ŝtupoj de unu etaĝo. Ellerninte
tion, Hongjian estis ekster si de ĝojo, sentante, ke li jam estus malnova spertulo en la ĵurnalejo.
Tiun nokton li skribis al Xinmei por danki lin pro lia favoro de rekomendo. En postskribo li ŝercis,
ke juĝante laŭ sia travivaĵo ĉe la knabo-pordisto, li supozas, ke la aliaj raportaĵoj kaj novaĵoj en la
la ĵurnalo ne estas precizaj.

Estis pli malfacile serĉi loĝejon ol laboron. Kvankam la stratoj pleniĝis je domoj, neniu
tamen estis luebla al Hongjian. Ŝajnis, ke Ŝanhajo esperas, ke ĉiuj novevenantoj, kiel helikoj kun
konkoj, kunportas sian loĝejon. Por lui domon, Hongjian kaj lia edzino jam malkuraĝiĝis kaj
elĉerpis siajn ĉiujn fortojn, kaj krome ili ankaŭ malŝparis sensencajn vortojn en disputo. Fine
depende de la honoro de Dunweng ili sukcesis lui du malgrandajn ĉambrojn de parenco, sen doni
pagon al makleristo. Parto de familianoj de tiu ĉi parenco volis reiri al sia hejmloko, kaj ĉar la
larĝa kortdomo de la familio Fang estis vaka, ili volontis loĝi tie. Dunweng proponis, ke ili
interŝanĝu siajn du ĉambrojn por loĝado en la kortdomo de la familio Fang. Tuj kiam la afero
estis decidita, Dunweng priparolis siajn meritojn al siaj filo kaj bofratino. Lia filo kompreneble
multe adoris lin. Kiam lia bofilino iris al sia hejmo kaj diris tion al siaj familianoj, sinjorino Sun
diris: “Kia absurdaĵo! Li devus jam frue doni al vi domon por loĝi. Kial bofratinoj de Hongjian
havas decan loĝejon en lia familio? Ĉar vi jam edziniĝis al lia filo, lia patro devus disponigi al vi
loĝejon. Sed li ne faris tion kaj maljuste tenas vin apartiĝi unu de la alia. Nun vi fine akiris du
ĉambrojn, ĉu tio estas granda merito! Mi ofte diras, ke oni ne devas esti senprudenta. Ekzemple,
vi unue devus informiĝi, ĉu lia familio povas provizi vin per loĝejo.”

Feliĉe Ruojia ne diris tiujn vortojn de sia patrino al sia edzo, alie ili certe kverelis pro tio. Ŝi
trovis, ke kvankam Hongjian ne tiom ŝatas sian familion, li tamen ne permesas al aliaj fari
kritikojn al ĝi. Pri aĉetado de mebloj ili ankaŭ disputis. Hongjian konsideris, ke se nur ili
prunteprenis kelkajn meblojn de lia malnova domo, tio sufiĉos por ili vivi iele-trapele. Sed Ruojia
asertis, ke kiel virino, ŝi konsideras la malgrandan familion sub sia regado pli grava ol li, kaj ŝi
volas akiri iom da posedaĵoj por si. Kiam Hongjian akompanis ŝin iri al meblejo, li volis aĉeti
tablon, nur ekvidinte ĝin. Dume Roujia demandis pri la prezo de la tablo, zorgeme pririgardis
ĝiajn eksteraĵon kaj internaĵon kaj tenis tiujn detalojn en la memoro. Kaj ŝi volis viziti kelkajn
aliajn butikojn kaj komparis la kvalitojn kaj prezojn. Hongjian perdis sian paciencon kaj ne volis
akompani ŝin post unufoja butikumo. Ŝi ankaŭ ne volis lin akompani kaj mem iris al sia onklino
por konsiloj.

Kiam la ĉambroj estis preskaŭ plene meblitaj, sinjoro Lu kaj lia edzino venis pririgardi la
novan loĝejon de sia nevino kaj ŝia edzo. Sinjoro Lu diris, ke la ŝtuparo troviĝas en mallumo kaj
ili devus peti al domposedanto instali lampon. Dume sinjorino Lu malŝatis, ke ambaŭ ĉambroj
estas tre malvastaj. Ŝi diris, ke la patro de Hongjian tiam devus postuli, ke unu el la du ĉambroj
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estu pli larĝa.
Kiam sinjoro Lu aŭskultis al sia edzino, liaj oreloj ne estis surdaj. Li diris: “Ŝi pravas.

Hongjian, mi pensas, ke la ĉambroj en via malnova kortdomo ne estas tre grandaj, alie ili luis
grandajn ĉambrojn de vi, kaj vi luis malgrandajn ĉambrojn de ili. Vi vere suferas perdojn en
negocado. Ha, ha!” Je lia rido Bobby ankaŭ bojis. Li demandis al Hongjian, kiaj novaĵoj troviĝas
en la oficejo de ĵurnalejo dum ĉi tiuj du tagoj.

“Ne estas specialaj mesaĝoj,” respondis Hongjian.
“Kio?” diris sinjoro Lu, ĉar li ne klare aŭdis. Hongjian alproksimigis sian buŝon al lia orelo

kaj laŭte diris: “Ne estas kio...”
Sinjoro Lu eksaltis kaj frotis sian orelon kun kuntirintaj brovoj, dirante: “Ho, la elspiro el via

buŝo rekte penetris en mian orelon kaj donis al mi teruran jukon!”
Kiam sinjorino Lu, kiu donacis meblaron por unu ĉambro al sia nevino, vidis, ke la bonevo

ne kondutis obeeme kaj modeste al ŝia edzo, ŝi diris: “Mi neniam legis ilian ĵurnalon
‘Ĉina-Usonaj Novaĵoj’. Ĉu ĝi estas multe vendata? Mi ne legas ĉinlingvajn ĵurnalojn, sed nur
anglalingvajn.”

“Dum ĉi tiuj tagoj,” diris Hongjian, “Polando falis. La potenco de Germanio kaj Rusio
fariĝis tre enorma, dum Britujo senfortiĝis. Estonte oni eble ne havos anglalingvajn ĵurnalojn por
legi. Onjo, vi plibone lernos rusan kaj germanan lingvojn.”

Sinjorino Lu iritiĝis, dirante, ke ŝi volas lerni neniom da germana lingvo, kaj eĉ kelneroj en
spicejo kapablas paroli ruse. Komprenante la kernon de ilia disputo, sinjoro Lu elbuŝigis siajn
komentojn, ke kun Usono ili timas nenion kaj Britujo ne estas io grava dekomence. Kiam ili
foriris, Roujia grumblis pri Hongjian.

Hongjian diris: “Tiu ĉi loĝejo estas mia. Mi ne ŝatas ilian alvenon.”
“La seĝo, sur kiu vi sidas nun, estas ilia donaco,” diris Roujia.
Li tuj stariĝis. Kiam li ĉirkaŭrigardis kaj trovis, ke ĉiuj seĝoj kaj sofoj estas donacoj de

sinjorino Lu, li sidiĝis sur la liton, dirante: “Kiu petis de ili donaci? Redonu ilin do. Mi preferas
sidi sur la planko.”

Ŝi duonkolere kaj duonamuze diris: “Nur infano eldiras tiajn senraciajn vortojn. Ne estas
interese por vi diri tion.”

Neniu, kiu aŭdas aliseksulon titoli lin per “infano”, ne fariĝas milda. Roujia ne titolis
Hongjian tiamaniere, sed tio ankaŭ same efikis.

Antaŭtagmeze iun tagon Dunweng kaj lia edzino alvenis pririgardi la bone aranĝitajn
ĉambrojn. Roujia jam iris al la oficejo. Hongjian kutime iris al la ĵurnalejo post matenmanĝo. Lia
patrino la unua supreniris laŭ la ŝtuparo kaj diris al li: “Via paĉjo estas ĉe la pordo malsupre. Li
alportis ion al vi. Tuj malsupreniru kaj portu ĝin supren... Ne sendu servistinon por porti. Eble ŝi
disrompos glacon pro kruda agmaniero.”

Hongjian haste malsupreniris renkonte al sia patro kaj alportis malnovmodan murhorloĝon
kun pendolo. Dunweng demandis al li, ĉu li ankoraŭ rememoras pri la horloĝo, kaj tiu skuis la
kapon.

Dunweng diris lamente: “Estus vera revo, se ni esperus, ke vi juna generacio protektos la
heredaĵojn de la prapatroj kaj tenos ilin nedifektitaj de generacio al generacio! Tiu ĉi horloĝo estis
aĉetita de via avĉjo kaj pendigita en la malantaŭa ĉambro de la malnova domo, ĉu ne?” Hongjian
ekmemoris ĝin. Ĝi estis unu el la restantaj aĵoj, kiujn liaj du fratoj kolektis en hejmvilaĝo
lastaprintempe kaj transportis per luita boato dum nokto.
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“Kiam vi estis knabo,” lia patro diris, “vi tre ŝatis aŭskulti al sonorado, kiam ĉiu horo batis.
Avĉjo diris, ke kiam vi plenkreskos, la horloĝo estos donita al vi... Ve, vi jam forgesis ĉion!
Lastasemajne mi pagis por ripari ĝin ĉe horloĝisto. Ĝia mekanismo estas tute ne difektita.
Malnovaĵoj ja estas pli solidaj. La nunaj horloĝoj estas ne tiom daŭremaj kiom ĉi malnovaĵo!”

Ankaŭ sinjorino Fang diris: “La brakhorloĝo de Roujia estas tiel malgranda, ke ĝi ne havas
kompletan mekanismon, mi timas.”

Kun rideto Hongjian diris: “Panjo, vi parolis laike. ‘Pasero estas ja malgranda, sed ĝi
viscerojn ĉiujn havas.’ La mekanismo kompreneble havas ĉion, kion ĝi devas havi. Ĝi tamen ne
estas tiel solida.”

“La samon mi volis diri,” lia patrino pravigis sin.
Dunweng elektis la lokon por pendigi la horloĝon kaj ordonis al la servistino pruntepreni

eskalon de la domposedanto. Rigardante Hongjian supreniri laŭ la eskalo por pendigi la horloĝon,
li retenis sian spiron maltrankvile pri la horloĝo. Kiam la eskalo estis formovita, li zorgeme
pririgardis la horloĝon sur la muro. Kun granda memkontenteco, li diris al sia filo: “Fakte ĝi
povus esti pendigita pli alten... Lasu do. Ne plu movu ĝin. Tiu ĉi horloĝo iras tre akurate. Hieraŭ
mi jam faris provon. Ĝi iras malrapide nur je sep minutoj por ĉiu horo. Memoru, malrapide nur je
sep minutoj.”

Pririgardinte la meblojn, sinjorino Fang diris: “Lignaj mebloj de tiu speco ne estas fortikaj.
Mebloj el palisandro estas la plej bonaj. Kiom da mono vi elspezis por ili?” Aŭdinte, ke tiuj
mebloj estas donacitaj de la onklino de Roujia, ŝi demandis: “Ĉu ŝiaj gepatroj donis ion al vi?”

Hongjian mensogis: “La aĵojn de la kombinita ĉambro por gastigado kaj manĝado aĉetis ŝiaj
gepatroj...” Li ne vidis kontentecon sur la vizaĝo de sia patrino kaj aldonis: “Kaj ankaŭ ĉiujn
uzaĵojn por kuirado ili aĉetis.” La maljuna sinjorino ankoraŭ ne montris kontentecon, sed
Hongjian ne povis elpensi ion ajn valoran portempe por savi la vizaĝon de siaj bogepatroj.

Montrante la feran liton, maljuna sinjorino Fang diris: “Ĝin evidente vi aĉetis, sed ne ŝia
onklino donacis.”

Malpacience Hongjian diris: “Ne decas peti ŝin donaci la liton.”
Subite maljuna sinjorino Fang ekpensis, ke la gepatroj de la edzo havas devon prepari duonon

de aĵoj por la nova domo, kaj ŝi fermis la buŝon. Cetere, gesinjoroj Dunweng demandis, je kioma
horo Roujia hejmenrevenas, kiajn pladojn ili preparas ordinare, ĉu la servistino estas bona
kuiranto, kiom ili elspezas ĉiutage kaj kiom da karbobuloj ili uzas ĉiumonate. Hongjian apenaŭ
povis respondi tiujn demandojn. Dunweng skuis sian kapon. Maljuna sinjorino Fang diris: “Vi
estas tre senpripensema konfidi la tutan hejmon al la servistino. Ĉu ŝi estas fidinda?”

Hongjian respondis: “Ŝi estas antaŭa mamnutristino de Roujia. Ŝi estas tre honesta kaj ne
trompas nin.”

Eliginte malestiman elspiron, Dunweng diris: “Vi konfuzkapulo, kion vi scias?”
La maljuna sinjorino diris: “Estas nebone mastrumi la hejmon sen mastrino. Mi persvados al

Roujia ne labori ekstere. Kiom da mono ŝi povas lukri ĉiumonate? Se ŝi mastrumos la hejmon, ŝi
povos ŝpari tiom multe da mono el ĉiutagaj necesaĵoj.”

Hongjian nereteneble diris honeste: “La teksejo donas grasan salajron al ŝi. Ŝi povas lukri
duoble pli ol mi!”

Liaj gepatroj intence tenis sin silentaj. La maljuna sinjorino pensis, ke la filo estas partia al sia
edzino, kaj la patro konsideris, ke per tio li humiligas ĉiujn edzojn en la mondo.

Kiam ili revenis hejmen, Dunweng diris: “La filo certe estas jupvenkita. Kiel li povus permesi
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al sia edzino lukri pli multe ol li! Ĉu tia edzo povus starigi sian superecon hejme?”
Maljuna sinjorino Fang diris: “Mi ne kredas, ke Roujia havas tiel grandan povon. Ĉu nia filo,

kiu jam studis fremdlande, estas malsupera al ŝi! Ŝi devus cedi sian oficon en la fabriko al nia
filo.”

Kun longa suspiro, Dunweng diris: “Nia filo taŭgas por nenio. Lasu lin fari laŭplaĉe!”
Kiam Ruojia revenis kaj transpasis la sojlon, la horloĝo salutis ŝin. Kun knarado de risorta

turniĝado ĝi batis kvinfoje. Ŝi mirplene demandis: “De kie oni akiris ĝin? Ha, ĝi ne pravas. Estas
preskaŭ la sesa laŭ mia brakhorloĝo.”

Servistino Li detale raportis tion al ŝi.
“Ĉu la maljuna sinjorino iris al la kuirejo por pririgardi?” demandis Roujia. Servistino Li diris,

ke ne. Roujia demandis al ŝi, kiajn manĝaĵojn ŝi aĉetis tiun tagon, kaj faciligite diris: “Tiuj
manĝaĵoj estas tre bonaj. Vi devus peti al la maljuna sinjoro pririgardi, alie ŝi konsideras, ke ni
malsatigas ŝian filon ĝis skeleto.”

La servistino diris: “Mi nur fritis unu porkan ripaĵon por via sinjoro. Kaj mi trempis kelkajn
krudajn ripaĵojn en saŭco. Pli poste mi fritos ilin por via vespermanĝo.”

Kun rideto Roujia diris: “Mi jam kelkfoje konsilis al vi ne fari tion, sed vi ne korektis vin.
Kiel mi povus formanĝi tiom! Lasu vian mastron manĝi kiel eble plej multe. Kiel viro li havas
grandan apetiton kaj avidas je manĝaĵoj. Se li ne sate manĝas, li koleriĝas.”

“Kial ne?” diris la servistino. “Maljuna Li, mia edzo, ankaŭ...”
Roujia ne atendis, ke ŝi komparos Hongjia kun sia edzo, kaj tuj interrompis ŝin: “Mi scias. De

infaneco mi jam aŭdis de vi pri tio. Kiam li manĝis konusformajn rizkukojn dum la Drakboata
Festo, li formanĝis ĉiujn iliajn pintojn kun farĉo de ruĝaj faboj kaj restigis iliajn subajn partojn al
vi, ĉu ne?”

La servistino klarigis: “Ĉar tiuj subaj partoj de la kukoj estis pli grandaj kaj ne bone kuiritaj,
mi manĝis krudajn rizojn kaj mia ventro ŝvelis dum kelkajn sinsekvaj tagoj!”

Vespere, kiam Hongjian revenis hejmen, li rakontis al ŝi la historion de la horloĝo.
Ruojia diris: “Ĝi vere estas la hereda trezoro de tri generacioj... Ej, kial estas ankoraŭ la sepa

horo laŭ la murhorloĝo?” Hongjia diris al ŝi la fakton, ke ĝi iras malrapide je sep minutoj por ĉiu
horo.

“Laŭ via diro,” ŝi ridete diris, “mi supozas, ke ĝia mallonga brako montras la ciferon sep kaj
restas la sepa horo de hieraŭ, kaj eĉ antaŭhieraŭ. Ĉu ĝi utilas al ni?”

Ŝi aldonis, ke, kiam li koleriĝas kun longigita vizaĝo, la konturo de lia vizaĝo tre similas tiun
de la horloĝo. Pro tio, ke li malvarmumis dum ĉi tiuj tagoj kaj lia gorĝo estis ŝtopita de mukaĵoj,
ŝi kunfrapis siajn manojn kaj diris: “Mi trovas, ke gargarado en via gorĝo tuj antaŭ via ekparolo
sonas tre simile al la knarado de risorta turnado antaŭ ol la horloĝo batas horojn. Vi estas la elfo
elŝoviĝinta el la horloĝo.”

La geedzoj babilis kaj ridis kune, kvazaŭ en la mondo ne ekzistus la afero de malpaciĝo inter
geedzoj.

Posttagmeze de unu sabato du bofratinoj de Hongjian faris la unuan viziton. Hongjian
ankoraŭ ne revenis el la ĵurnalejo kaj Roujia haste infuzis teon kaj aĉetis kukojn por regali ilin. Ŝi
ankaŭ demandis: “Kial vi ne kunportis la du infanojn? Vi prenu kelkajn bombonojn al ili baldaŭ
poste.”

La tria bofratino diris: “Axiong brue postulis, ke li venu kune kun mi. Mi timis, ke li faros
ĝenaĵojn, kaj mi ne kunportis lin.”
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La dua bofratino diris: “Mi diris al Axiong, ke la domo de via granda onklino estas pura. Vi ne
povas pisi laŭplaĉe tie, kiel en nia hejmo. Granda onklo batos vin pro tio.”

Roujia mensoge diris: “Vi ne devus diri tion! Estas bone kunporti lin ĉi tien.”
Konsiderante, ke ŝia filo perdis la vizaĝon, la tria bofratino venĝece diris: “Mia Axiong ne

havas prudenton. Achou ne estas pli aĝa kelkajn jarojn ol li, sed li estas tre inteligenta. Ne pensu,
ke li estas nur infano! Ekzemple tiufoje li malpurigis vian veston. Pro tio li estis batita kaj li
enbatis la lecionon en la kapon. De tiam li ne plu kuraĝas ĝeni vin.”

Tuj post momenta malakordo pro ilia respektiva filo, ili unuiĝis kaj unuvoĉe laŭdis la
komfortecon de ŝia malgranda familio kaj diris, ke ŝi havas fortunon.

La tria bofratino diris plendeme kaj dezireme: “Mi ne scias, kiam ankaŭ ni povos vivi
memstare disde la granda familio. Kompreneble mi ankaŭ rikoltis multe el kunvivado kun la dua
bofratino.”

“La familio Fang havas nur unu domon por interŝanĝi,” diris la dua bofratino. “Nia vico
neniam alvenos.”

Roujia tuj diris: “Ankaŭ mi tre volus loĝi en granda familio. Tio ŝparas ĝenaĵojn kaj
elspezojn. Vivi en malgranda familio estigas multe da ĝenaĵoj. Ni devas zorgi pri ĉiaj aferoj, kiaj
hejtaĵo, rizo, oleo, salo, akvo kaj elektro. Kaj krome Hongjian ne estas tiel kompetenta, kiel liaj
du fratoj.”

“Vi pravas!” diris la dua bofratino. “Mi ankaŭ ne povas esti komparata kun la tria fratino. Mi
scias, ke mi estas sentaŭgulo. Eĉ se mi volus vivi memstare, mi ne kapablus. Do mi preferas vivi
iele-trapele en granda familio. Vi estas kompetenta trakti ĉiujn aferojn interne kaj ekstere de la
hejmo. Vi havas fidindan servistinon. Kaj granda frato kapablas lukri monon. Ni jam estas multe
malproksimaj de vi, se ni komparas nin kun vi.”

Timante, ke ili babilaĉos, kiam ili reiros al la hejmo, Ruojia ne kuraĝis respondi en rekta
maniero.

Post kiam ili zorgeme pririgardis la uzaĵojn en la du ĉambroj kaj demandis pri iliaj prezoj, ili
unuvoĉe laŭdis, ke ŝi estas kapabla kaj sagaca en aĉetado. Kaj ili intermetis de tempo al tempo:
“Ie mi vidis tian tablon (aŭ seĝon). Ĝi estis pli ĉipa, sed bedaŭrinde mi ne ĝin aĉetis.”

La tria bofratino demandis al Roujia: “Ĉu vi havas ĉambron por konservi viajn kofrojn?”
“Ne,” respondis Roujia. “Mi ne havas multe da kofroj kaj mi lokis ilin ĉiujn en mia

litĉambro.”
La dua bofratino diris: “La domo en strateto en Ŝanhajo estas tre malgranda. Eĉ se ĝi entenas

ĉambron por konservi kofrojn, ĝi ne povas enteni multajn. Kiam mi edziniĝis en la familion Fang,
troviĝis ia konservejo malantaŭ mia nupta ĉambro kaj mi neniel metis en ĝin la kofrojn, pelvojn,
sitelojn kaj tablojn el mia doto. Kaj mi vole nevole plenigis mian nuptan ĉambron per ili. Mi
sentis min malĝoja, kiam mi vidis ilin en la ĉambro.”

“Ĉu mi ne havis la saman situacion?” diris la tria bofratino. “Tiuj damnindaj japanoj forrabis
ĉiom da tiuj aĵoj. Kiam mi ekpensis pri tio, mi brulas de ĉagreniĝo kaj malĝojo. Nun mankas ĉiuj
aĵoj, kaj mi devas fari aĉetojn denove. Tiam mi havis sep aŭ ok kompletojn da ledaj vestoj,
inkluzive de leda ĉipaŭ-o inkrustita per perloj kaj supervesto kun griza dorsumo. Nun mi ne havas
decajn vestojn por surporti!”

La dua bofratino jam fraŭde pliigis la liston de sia doto kaj ŝi aldonis: “Estas bone vivi
simple kiel vi, granda bofranjo. Nun milito iras fremdlande, kaj oni ne povas antaŭdiri, kio
okazos en Ŝanhajo. Eble ni devos rifuĝi ankoraŭfoje. Se vi havas multajn aĵojn, vi ne povos
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kunporti ilin ĉiujn kiam la tempo venos, kaj domaĝos ilin kiam vi vole nevole forĵetos ilin.
Fratino la tria, vi havas kelkajn pecojn, dum mi havas nenion. Estos simple por mi foriri sen ajna
havaĵo. Ha, ha! Ni devas rehejmeniri.”

Ĝis tiam Roujia ekkomprenis, ke ili venis enketi pri ŝia doto, kaj ŝi fariĝis tiel kolera, ke ŝi
perdis la apetiton por vespermanĝo.

Kiam Hongjian rehejmiĝis kaj trovis ŝin ne reagema, li ŝerce diris: “Vi jam ricevis malvarman
akcepton de via onkino en la oficejo hodiaŭ, ĉu ne?”

“Mi dronas en kolero,” ŝi eksplodis. “Kian ŝercon vi faras pri mi? Ĉiuj anoj de mia familio
bone traktas min, sed nur tiuj el via familioj venas ĉi tien kaj faras min ofendita.”

Hongjian fariĝis konsternita. Ĉu lia patrino venis doni admonojn al ŝi? Lastafoje li jam kaŝis
de ŝi tion, kion lia patrino diris. Li tuj demandis: “Kiu estas tiu?”

“Kiu alia povus esti, krom viaj karaj du bofratinoj?” respondis Roujia.
Li ripetade diris: “Tedulinoj!” kaj li eksentis sin trankvila.
“Ĝi estas via domo,” ŝi diris, “tial viaj familianoj rajtas en-kaj eliri senbare. Mi havas nenian

suverenecon super ĝi. Ĉar mi ne estas ano de via familio, estus bonŝance, se mi ne estus forpelita
de via familio.”

Frapetante ŝian kapon, li diris: “Ne menciu tiujn gurditajn vortojn. Do tio estas mia kulpo, ke
mi diris tiujn vortojn. Diru al mi, kiel ili ofendis vin. Laŭ mi vi ankaŭ estas tre malcedema. Ĉu vi
ne povas venki la duopon?”

“Ĉu mi estas malcedema? Mi ne estas tiel malcedema kiel la anoj de la familio Fang! Vi ĉiuj
havas tri kapojn kaj ses brakojn, kaj via menso pleniĝas je multaj artifikoj. En mia sonĝo ili min
mortigis, kuiris kaj englutis, sed mi ankoraŭ ne vekiĝis el la sonĝo.”

“La afero ne estus tiel malbona!” Hongjian ridete diris. “Tamen vi vere dormas tre profunde.
Se mi revenas iom malfrue el la ĵurnalejo, mi ne povas veki vin.”

Seriozmiene ŝi diris: “Vi nur elverŝas babilaĉojn, tial mi ne donas atenton al vi.”
Li pardonpetis kaj, kiam li klariĝis pri la kialo, li minace diris: “Se mi estus hejme tiam, mi

malkaŝus ilin senkompate. Ili tute ne alportis tiel grandan doton. Ili fanfaronis al vi.”
“Vi ne povas kulpigi ilin,” ŝi diris. “Kiam ili edziniĝis, vi jam iris eksterlanden. Vi ne vidis la

luksan spektaklon de ilia nupto.”
“Kvankam mi ne estis tie, mi estas tre konata pri la stato de ilia familio. La bopatro de mia

dua frato estas tre malriĉa. Kiam mi lernis en universitato, li jam volis edzinigi sian filinon al nia
familio. Pro tio, ke mia patro oponis kontraŭ tre frua geedziĝo, ŝia edziniĝo estis diskutita dum
longa tempo kaj prokrastiĝis kelkajn jarojn.”

Eliginte suspiron, ŝi diris: “Jen mi havas! Nun mi estas devigita nomi fratinoj tiajn homojn
kiaj ili, kaj elporti iliajn ofendojn. Post kiam ili pririgardis la meblojn, el iliaj vortoj mi elaŭdis, ke
ni aĉetis la meblojn je pli altaj prezoj. Ĉar ili estas kompetentaj bofratinoj kaj ili ankaŭ zorgas pri
mi, kial ili ne helpis al ni fari aĉetojn?”

Hongjian maltrankvile demandis: “Ĉu vi jam diris al ili, ke ni aĉetis la meblojn kaj uzaĵojn en
tiu ĉambro?”

“Mi ja diris. Kial?” ŝi demandis.
Frapetante la malantaŭan parton de sia kapo, li diris: “Malbonege! Malbonege! Mi pentas, ke

mi ne diris al vi tion tiun tagon.” Li do diris al ŝi, ke lia patrino demandis, kion lia bopatro
donacis.

“Kial vi ne diris tion al mi pli frue?” ŝi diris, saltetante. “ Ĉu mi ankoraŭ kuraĝas alfronti viajn
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familianojn? Ili ambaŭ certe klaĉos pri tio en la hejmo. Kaj ili mispensas, ke ni aĉetis eĉ tiujn
meblojn donacitajn de mia onklino. Vi vere havas konfuzitan menson. Vi devus diri al mi, ke vi
jam mensogis al viaj gepatroj. Ekde tiam, kiam ni geedziĝis, vi ĉiam ŝatas montri vin saĝa en ĉiuj
aferoj kaj ĉio, kion vi faris pruviĝas ridinde erara.”

Sciante, ke al li mankas pravigo, kaj ne volante akceptante ŝian riproĉon, Hongjian
senkulpigis sin: “Mi havis bonan intencon fabriki tiun mensogon. Poste mi ne diris tion al vi, ĉar
mi timas, ke vi koleros, kiam vi sciiĝos pri tio.”

“Vere, vi pravas. Kiam mi ekscios tion, mi koleriĝos. Dankon pro via bona intenco. Via
mensogo protektas la reputacion de nia familio. Vi devus honeste diri al via patrino, ke mi
anticipis la salajron de la fabriko kaj aĉetis ilin. Nia familio Sun estas malriĉa kaj ne donis al la
filino tiom da aĵoj kiel doton. Ĉu via familio Fang elspezis mondonacon por edzinigi min? Kion
ili donis sl siaj filo kaj bofilino por ties geedziĝo? Aĥ, ĉi tiujn du ĉambrojn ni elspezas monon por
lui... Ho, mi forgesis, ke tiu ĉi horloĝo...” Vidinte lin kun longigita vizaĝo, ŝi donis al li spegulon.
“Jen vidu, ĉu via vizaĝo similas la horloĝon? Mi tute ne estas erara.”

Hongjian ne retenis sian ridon.
Tiuj ĉi malkontentigaj incidentoj tiel konsternis Roujia, ke ŝi ne kuraĝis fari vizitojn al siaj

bogepatroj. Kaj ŝi ofte lamentis: “Ni ankoraŭ ne vivas kun ili, sed jam estiĝis multaj parolaj
miskomprenoj. Por kunvivi en granda familio oni bezonas trejni sin por adaptiĝi. Nur vidu, kiel
sagacan menson, akrajn okulojn... kaj pikan langon havas viaj du bofratinoj. Mi vere ne povas
supervenki ilin nek interesiĝas pri la batalo kontraŭ ili. Lasu ilin esti bonaj bofilinoj. Mi nur miras,
kial vi scias nenion pri tiuj ruzaĵoj kaj insidaĵoj en via familio, kie vi plenkreskis.”

“Tiujn aferojn fraŭloj ne konas,” li diris. “Kiam ili edziĝos, ili malfermos la okulojn por klare
rigardi. Kelkfoje mi pensas, la familio estas nesto de skandalo, ĝuste kiel Sanlju-Universitato. Se
mi irus al Sanlju-Universitato post kelkjara edziĝo, la trejnado en la familio igus min pli sensiva
kaj mi ne falus en kaptilon de alies insidaĵo.”

“Kial vi ankoraŭ menciis tion?” ŝi rapide diris. “Se vi edziĝus jam frue, mi ne edziniĝus al
vi...krom se vi pentus pri via edziĝo al mi.”

Kun malbona animstato, li ne havis humoron plezurigi ŝin. Li nur murmuris: “School for
scandal (Lernejo de skandalo), tio estas tute School for scandal. Ĉu la lernejo ĉu la familio, ili
estas samaj.”

Kvankam ili prenis la familion kiel “lernejon de skandalo”, estis ne facile foresti de la lernejo.
Tiun tagon kiam Dunweng alportis la horloĝon, li ankaŭ donis al la filo liston de datrevenoj de
mortoj de la prapatroj, kio indikis, ke la filo kaj bofilino devos partopreni en oferaj ceremonioj
dum ĉi tiuj tagoj kaj fari omaĝon al ili. Kiam Roujia vidis ĝin, ŝi nur paŭtis. Feliĉe ŝi prenis tion
kiel pretekston, ke ŝi devas ofici en fabriko kaj ne povas reveni por tagmanĝo. Sed la ceremonioj
de kelkaj tagoj por mortintoj ĝuste okazis dimanĉe. Se ŝi intence forgesis, Dunweng ordonis al la
dua bofilino aŭ la tria bofilino telefoni al la domposedanto por alvoki ŝin. Precipe tio estis
abomeninda, ke, kiam ĉiu parenco vizitis kaj okaze babilis pri ŝi, kiun li ankoraŭ ne vidis,
gesinjoroj Dunweng telefone alvokis ŝin, ĉu ŝi ĵus vespere rehejmiĝis je la sesa post laboro, ĉu ŝi
volis eliri por sin amuzi sabate, ĉu ŝi pretis viziti sian onklinon aŭ siajn gepatrojn dimanĉe. Tiuj
mortintaj prapatroj kaj vivantaj parencoj tre lacigis ŝin per kurado tien kaj ĉi tien je la ordono de
ŝia bopatro. Ŝi ofte plendis al Hongjian: “Via familio estas vere antikva. Vi eĉ havas tiom da
prapatroj! Kial vi ne inkludas la datrevenon de naskiĝo kaj morto de imperiestroj?” aŭ “Via
familio vere estas grandega familio! Kion utilan vi ĝuas kun tiom da parencoj?”
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Post kiam ŝi nevolonte konsentis kelkajn fojojn, ŝi jam ne plu toleris tiun tediĝon kaj ordonis al
servistino Li respondi la telefonvokon, ke ŝi ne estas hejme. Post kvar aŭ kvin rifuzoj ŝi iom post
iom sentis timon interne kaj ne kuraĝis iri kaj vidi ilian malĝojmienon. Hongjian simpatiis ŝin,
sed li ne aŭdacis ofendi siajn gepatrojn, kaj li reiris nur sola al siaj gepatroj. Tamen la mieno de la
familianoj kvazaŭ riproĉis, kial li ne eskortis ŝin, kiel krimulinon en la opero. Pro tio, ke li ne
povis kunporti ŝin tien, li nur pretekstis ion aŭ alion kaj ne volontis reiri al la hejmo tre ofte.

Se senerara estis la parolturno “Fideleco signifas senpartiecon.” transdonita de dinastioj Tang
kaj Song, la fideleco de servistino Li ne povis esti kalkulata kiel vera fideleco, ĉar ŝi estis partia.
Pri la aferoj, kiujn Hongjian ordonis al ŝi fari, ŝi ofte petis konsenton de Roujia unue. Ekzemple,
se li ordonis al ŝi aĉeti legomojn, ŝi diris: “La sinjorino ŝatas manĝi spinacon kaj mi devas unue
demandi ŝin pri tio.” Kompreneble Roujia ordonis al ŝi fari laŭ lia instrukcio.

Iafoje Hongjian diris al ŝi: “La vetero malvarmiĝis. Mi ne plu surmetos la subŝtofitajn
vestaĵojn. Hodiaŭ estas sunplene. Elportu kaj sunumu ilin. Poste enkolektu ilin por la sinjorino.”

Ŝi tamen insistis, ke la subŝtofitaj vestaĵoj de Ruojia ankoraŭ ne estas metitaj flanken, kaj ke li
ne maltrankviliĝas, ĉar la vetero revarmiĝos, kaj kiam Roujia sunumos siajn subŝtofitajn vestaĵojn,
ŝi ankaŭ sunumos liajn kune. Ĉar Roujia jam eliris, li ne povis klarigi al ŝi, ke virinoj kaj viroj
malsamas en vestado, kaj virinoj nur surmetas pli dikan superveston kaj daŭre surportas la
subŝtofitan veston tra vintro.

Tamen servistino Li diris: “Sinjoro, sunumado de vestaĵoj estas la afero de virinoj. Vi ne zorgu
pri tio. Frumatene la sinjorino diris, ke ŝi eliris por laboro. Kial vi ankoraŭ ne eliras? Ĉu estas pli
bone, ke vi eliras nun kaj revenos pli frue?”

Tiaj incidentoj kaj kolerigis kaj ridigis lin. Kiam li ridis, li ŝerce nomis ŝin “maljuna sinjorino
Li” aŭ Her Majesty (Ŝia Reĝina Moŝto), dume kiam li koleriĝis, li tre dezirus forpeli ŝin. Kiam ŝi
aŭdis geedzojn Hongjian kvereli, ŝi streĉis sian vizaĝon tiel serioze kiel siaj gemastroj, kaj ŝi eĉ
ne rigardis Hongjian en la vizaĝon. Kiam ŝi donis ion al li, ŝi malĝentile ŝovis ĝin en lian manon.

Poste li grumblis al Roujia: “Kiel absurda! Kun kombinitaj fortoj de mastrino kaj servistino,
vi ambaŭ turmentos min ĝis morto.”

Roujia ridete diris: “Mi jam admonis ŝin pri tio kelkfoje. Se ŝi insiste helpas min, kion mi
povas fari? Ŝi diris, ke ĉiuj virinoj suferas de malbona traktado de sia edzo, kaj ankaŭ ŝi suferis
pro sia edzo... kaj manĝis nebone kuiritajn konusformajn kukojn. Tamen mi sola estas senhelpa
kaj senkonsola en la hejmo. Nun estas via vico troviĝi en la sama embaraso.”

Pro troa ĝentileco la patro de Roujia rilatis fremde kun sia bofilo. Ŝia frato ankaŭ trovis, ke lia
fratino edziniĝis al malĝusta persono, ĉar lia bofrato nek kapablas ludi piedpilkon aŭ tenison, nek
povas ripari radioricevilon aŭ stiri aŭton. Por plenumi sian devon kiel bofilo Hongjian okaze faris
viziton al la familio Sun. Feliĉe estis, ke Roujia ne ofte reiris al la hejmo de la gepatroj, sed
frekventis la hejmon de sia onklino ĉiun duan aŭ trian tagon.

Post unu monato, kiam ili translokiĝis en la luitan domon, geedzoj Hongjian iris al la hejmo
de la familio Lu por manĝo. Ĉe disiĝo post manĝo sinjorino Lu seke ridetis kaj diris: “Hongjian,
mi admonas al vi, ke vi ne tiranu Roujia poste, alie mi abomenos vin...” Ŝi ŝajne sentis, ke la forto
de la ĉina lingvo sola ne estas sufiĉe granda, kaj ŝi donis la anglan kaj ĉinan version, kvazaŭ oni
ellaborus diplomatian traktaton. “Mi ne permesos al vi bully (tiranos) ŝin.”

Kiam Hongjian komence aŭdis, ke ŝi volas admoni lin, liaj haroj stariĝis, kiel histriko
alfrontanta al malamiko, sed kiam ŝi finis sian parolon, li eĉ ne komprenis, kion ŝi diris. Tuj antaŭ
ol li volis demandi, Roujia rapide diris: “Auntie (Onjo), li traktas min bone. Kiu diras, ke li tiranas
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min? Ankaŭ mi ne estas facile traktebla.”
“Hongjian,” diris sinjorino Lu, “kiel bonkora Roujia estas! Ŝi ankoraŭ defendas vin!”
Hongjian kolere kontraŭdiris: “Kiel vi povus scii, ke mi tiranas ŝin? Mi...”
Roujia ektiris lin kaj diris: “Rapide! Rapide! Jam malfruas. La filmo baldaŭ komenciĝos.

Auntie ŝerce diris tion al vi.”
Elirinte el la domo, Hongjian diris: “Mi jam perdis emon spekti la filmon. Do vi sola iru por

la filmo.”
“He! Mi ne ofendis vin. Vi devas kredi, ke mi ne diris al ŝi ion ajn,” ŝi diris.
Li eksplode iritiĝis: “Tio estas kaŭzo, kial mi ne volontas iri kun vi al la hejmo de via onklino.

En mia propra hejmo mi jam suferis multe kaj mi ankaŭ sendis min mem al ŝia hejmo por ricevi
riproĉon! Jen mi tiranas vin! Hm, se mi ne estus tiranata ĝis morto de viaj onklino kaj
mamnutristino, mi povus vivi longan vivon! Vi eĉ diras, ke la anoj de nia familio Fang estas
malfacile trakteblaj! Ĉiuj anoj de via familio tute ŝajnas tiu damninda mopso! Ĉiaokaze mi ne
havas bonan reputacion. Hodiaŭ mi simple donas al vi tiranadon. Mi iras mian vojon kaj vi la
vian. Ĉu spekti la filmon aŭ reiri al la hejmo de viaj gepatroj, agu laŭ via plaĉo!” Li forpuŝis la
brakon, per kiu ŝi alkroĉiĝis al li.

Fakte estis egale por Roujia, ĉu iri rigardi la filmon aŭ ne. Sed kiam ŝi vidis sian edzon
konduti tiel krude kaj eĉ spite la eblecon en la biologio preni la hundon kiel krustulon por
kompari ĝin kun ŝiaj familianoj, ŝi koleriĝis. Ĉar ne estis bone kvereli en strato, ŝi diris: “Ĉu ne
estas bone, ke mi sola iros rigardi la filmon? Mi ne ŝatas vian akompanon.” Ekturninte sian kapon,
ŝi forlasis la edzon kaj sola transpasis la straton en la direkto al la tramhaltejo.

Starante tie, li sentis sin forlasita kaj senkonsola. Vidante ŝian tiel delikatan dorsfiguron jen
aperi jen malaperi en homamaso trans la strato, li tuj alrapidis, impulsite de la sento de kompato
kaj protektemo de oni ne scias kie.

Dum irado Roujia sentis frapeton sur sia ŝultro kaj ŝi saltetis pro timego. Turninte sian kapon,
ŝi vidis Hongjian kaj ŝi tuj naskis la miksitan senton de surprizo kaj ĝojo, dirante: “Kial vi
alvenis?”

“Mi timas, ke vi forkuros kun aliaj, kaj mi venas gvati vin,” li diris.
Kun rideto ŝi diris: “Iun tagon via kverelado devigos min forkuri. Sed mi neniel forkuros kun

iu. Ĉu ne sufiĉos, ke mi suferis la elverŝiĝon de via kolero? Se mi turnus min al alia viro, mi vere
estus morte stulta.”

“Hodiaŭ mi ne konfesas, ke mi estas kulpa, ĉar via onklino erare kulpigis min.”
“Nu,” ŝi diris, “estas mia familiano, kiu kulpigis vin hodiaŭ. Mi petas de vi pardonon. Pro tio

mi elspezos por regali vin per filmspektado hodiaŭ.”
Li fosis por mono per ambaŭ manoj en la poŝoj de supervesto, veŝto kaj pantalono. Ŝi moke

diris: “Tramo tuj alvenos. Ne plu senhasteme kaptu pedikojn surstrate. Kial vi ne metis
monbiletojn kune en la ledan monujon? Kiam mi ordigis viajn vestaĵojn, mi trovis unu
monbileton en ĉi tiu poŝo kaj unu poŝtmarkon en la alia.”

“Antaŭ mia edziĝo,” li diris, “mi metis monbiletojn en la ledan monujon, kiam mi invitis
amikon al manĝo. Mi elpoŝigis la monujon por pagi, tiel ke mi povis doni bonan impreson. Nun
la monujo jam estas eluzita kaj mi ne scias, kien mi jam forĵetis ĝin.”

“Tio kolerigas min, kiam mi ekparolas pri tio,” ŝi diris. “Antaŭ mia edziniĝo mi ankoraŭ ne
estis dece invitita de vi al unu manĝo. Kaj nun mi jam fariĝis via edzino kaj mi ne plu pensas, ke
vi invitos nur min al deca manĝo.”
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“Hodiaŭ mi ne povas regali vin per manĝo, ĉar antaŭ du tagoj mi jam donis mian salajron de
tiu ĉi monato al mia patro,” li klarigis. “Tamen mi havas sufiĉe da mono por regali vin per kukoj.
Post filmospektado ni trovos lokon por trinki teon.”

Ŝi diris: “Ni ne prenis tagmanĝon hejme hodiaŭ kaj la servistino ankoraŭ atendas nin ĉe
vespermanĝo. Se ni manĝus kukojn, ni ne havus apetiton por vespermanĝo kaj ni malŝparus la
restaĵon, kiun ni ne povus elmanĝi. Ni ne manĝu kukojn... Ha, ha, jen kiel ŝparema mi estas, kiel
kapable mi mastrumas la hejmon. Nur via patrino diris, ke mi ne kapablas mastrumi la hejmajn
aferojn.”

Kiam la filmo duone projekciiĝis, Hongjian subite distris ŝian atenton, dirante mallaŭte: “Mi
komprenas. Mi certas, ke tiu maljuna servistino Li klaĉis. Ĉu vi ne ordonis al ŝi sendi aĵojn al la
familio Lu antaŭhieraŭ?”

Ŝi fakte jam frue divenis, ke la servistino faris tion, sed ŝi kaŝis tion en la koro kaj ne elbuŝigis
sian divenaĵon. Ŝi nur diris: “Mi demandos ŝin pri tio, kiam mi reiros hejmen. Neniel kverelu kun
ŝi. Mi donos al ŝi lecionon. Se ni forpelos ŝin, ni ne povos trovi ŝian anstataŭanton. La malgranda
familio, kia la nia, kiu ne ludas maĝangon, nek okazigas renkontiĝojn, ne povas pagi grandan
sumon al servistino por reteni ŝin longe. Al nia onklino mi nature donos klarigojn pri tio. Nun
spektu la filmon. Ne zorgu pri tiuj aferoj. Ankaŭ mi ne parolos plu, kaj ni jam perdis kelkajn
fragmentojn de la filmo.”

Kiam ŝia edzo forestis hejme, Roujia pridemandis la servistinon. Sed tiu simple neis: “Mi
diris nenion. Mi nur diris, ke mia mastro havas flamiĝeman temperamenton.”

“Tio jam sufiĉas,” Roujia diris kaj avertis ŝin ne babilaĉi ion ajn plu.
Dum tiuj du tagoj la servistino sin montris obeema al Hongjian. Roujia pensis, ke ŝi fakte diris

ĉion pri la familio Fang al sia onklino. Feliĉe ŝi ne likigis ion ajn, alie ŝia edzo levos ŝtormon, ĉar
li plej volas protekti sian reputacion. La bagatelojn pri ŝia familio Hongjian ne diris al siaj
familianoj. Pri tio ŝi estas certa. Post kiam ŝi edziniĝis al Hongjian, ŝi ankoraŭ enkore restas ano
de la familio Sun, dum ŝia edzo iom post iom izoliĝis de sia familio. Videble knabinoj estas pli
bonaj. Nur patroj kun konfuzita kapo partie protektas siajn filojn, ŝi pensis.

Ekde tiam Hongjian ne volis plu akompani Roujia al la hejmo de la familio Lu, kaj ŝi ankaŭ
ne devigis lin. Tamen kiam ŝi revenis post sia vizito, ŝi ĉiam menciis, ke ŝi renkontis iun aŭ aŭdis
pri ia novaĵo ĉifoje. Li emis senti acidecon en la koro, ĉar li trovis sin forlasita flanken, tiel ke li
diris kelkajn sarkasmajn vortojn. Matene de unu dimanĉo post matenmanĝo Roujia diris: “Mi
volis eliri. Hongjian, ĉu vi permesas al mi foriri?

Hongjian diris: “Ĉu vi iros al la hejmo de via onklino? Hm, eĉ se mi ne permesas al vi, vi iros
same. Kial vi petas mian permeson? Vi iros posttagmeze, ĉu bone?”

“Mi iras kaj reiras laŭ mia bontrovo. Mi petas vian permeson por montri respekton al vi, sed
vi naskas envion. Vintraj tagoj estas mallongaj. Se mi iros posttagemze, tio estas sensignifa. Nun
estas sunplene. Mi kunportas lanon por triki veŝton por vi. Mi iros interkonsiliĝi kun ŝi pri la
fasono de la veŝto.”

Kun malvarma rideto, li diris: “Kompreneble vi ne revenos por tagmanĝo. Estas malfacile, ke
ni ambaŭ restas kune en la hejmo dimanĉe, sed vi forlasos min kaj mi devos preni manĝon
ekstere.”

“Ho!” ŝi diris. “Kiel kompatinda vi estas laŭ via diro! Ŝajnas, ke vi ne povas disiĝi de mi eĉ
momenton. Ĉu vi volas babili kun mi, kiam mi estas hejme? Vi paŝas tien kaj reen kun suspiroj.
Kiam mi demandas al vi, vi eĉ ignoras min... Hodiaŭ estas dimanĉo. Ni ne kverelas, ĉu bone? Mi
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baldaŭ revenos.”
Ne atendante lian respondon, ŝi eniris la litĉambron ŝanĝi sian veston. Kiam ŝi malsupreniris

post ŝanĝado de vesto, ŝi trovis Hongjian senmove sidi sur seĝo kun la vizaĝo kovrita per ĵurnalo.
Karesante liajn harojn, ŝi diris: “Kial vi estas tiel pigra? Vi eĉ ne kombis viajn harojn, post kiam
vi ellitiĝis. Hodiaŭ vi povos iri al barbiro. Mi foriru.”

Hongjian ne donis atenton al ŝi. Ŝi ĵetis al li rigardon, sed ĝi ne penetris tra la ĵurnalon. Ŝi
turnis sin kaj foriris.

Posttagmeze kiam ŝi transpasis la sojlon, ŝi demandis al la servistino: “Ĉu la sinjoro eliris?”
“La sinjoro ĵus revenis post hartondado, sed li ankoraŭ ne iris al la ĵurnalejo,” la servistino

diris.
Suprenirinte la ŝtuparon, ŝi diris: “Hongjian, mi revenis. Hodiaŭ miaj paĉjo kaj frato, kaj du

nevinoj de mia onklino estis tie. Ili volis treni min por fari aĉetojn. Mi timis, ke vi atendas
maltrankvile, kaj mi haste revenis kiel eble plej frue.”

Hongjian ĵetis signifoplenan rigardon al la murhorloĝo kaj haste etendis sian brakon por
rigardi la brakhorloĝon. Li diris: “Jam ne estas frue. Preskaŭ je la kvara. Mi kalkulu. Vi eliris je la
naŭa matene, ĉu ne? Mi atendas vin por tagmanĝo ĝis...”

Roujia ridete diris: “Vi senhonta fripono! Vi klare scias, ke mi ne revenos por manĝo. Tuj
antaŭ ol mi eliris, mi ordonis al servistino Li alporti manĝon al vi je la dekdua...ne je la dekdua
laŭ la murhorloĝo, via hejma trezoro, sed laŭ la vekhorloĝo.”

Li havis nenian respondon kaj perdis la unuan raŭndon. Li ŝanĝis la paroltemon: “Ĉu vi jam
fintrikis la lanan veŝton? Mi volas surmeti ĝin kaj eliras nun.”

Ŝi malpacience respondis: “Mi ne trikis ĝin! Se vi volas ĝin surmeti, aĉetu ĝin per vi mem. Mi
neniam vidas tian nasty (abomenindan) homon, kia vi! Mi jam okupiĝis pri ofica laboro dum ses
tagoj, sed vi ne lasas al mi ĝui duontagon da ĝojo. Kiam mi revenas, mi devas vidi vian
malĝojmienon.”

“Nur vi estas okupita dum ses tagoj,” li diris. “sed mi ne! Kompreneble vi gajnas
rekompencon pro via okupiteco. Vi havas kapablon kaj bonan rilatadon. Vi lukras pli multe da
mono ol mi...”

“Feliĉe mi povas perlabori monon, alie mi vere estas multe tiranita. Mia onklino akuzis, ke vi
tiranas min. Ŝi kulpigis vin tute juste.”

Li kolere diris: “Do vi tuj alvenigu vian hejman reprezentanton Damo Li kaj sendu ŝin raporti
tion al via Auntie.”

“Iutage mi mem raportos tion al ŝi. Mi pensas, ke en la mondo ne estas la dua viro tiel
malsimpatia kiel vi. Ĉar ili abomenas vin kaj ne alvenas ĉi tien, tio jam estas sufiĉe malbona afero.
Sed vi eĉ ne permesas al mi iri vidi ilin. Ĉu vi vere volas, ke mi rompu kun miaj parencoj? Kun
tiel soleca temperamento vi ne devus edzinigi min. Bedaŭrinde virino ne povus elsalti el la tero aŭ
fali el la ĉielo, ĉar tia virino, kiu havus nek patron nek patrinon, plej konvenus al via
temperamento. Ba! Por honeste paroli, mi jam travidis vin. La anoj de nia familio Sun havas nek
potencon nek influon, tial ili estigas abomenon al vi. Se vi renkontus la patron de Su Wenwan aŭ
la patron de Tang Xiaofu, mi vere ne kredas, ke vi ne rampus sur la kvar piedoj por montri vian
respekton al ili.”

Tremante pro kolero, li diris: “Se vi babilaĉos, mi donos al vi batojn.”
Vidinte Hongjian kun livida vizaĝo kaj ruĝiĝintaj oreloj, Roujia perceptis, ke ŝi diris

ekscesaĵojn, kaj ŝi tenis sin silenta.
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Post paŭzeto Hongjian diris: “Vi donas al mi premon, tiel ke mi eĉ ne kuraĝas reiri al la hejmo
de miaj gepatroj! Ĉiutage vi renkontas vian onklinon en la oficejo, ĉu tio ne sufiĉas? Ĉar via
onklino estas tiel bona, vi simple ne revenos kaj restos ĉe ŝi.”

Ŝi parolis al si: “Ŝi traktas min pli bone ol vi. Kaj miaj familianoj ankaŭ traktas min pli bone
ol la viaj.”

“Sh...sh...sh...shaw,” aŭdiĝis lia respondo.
“Ŝŝ-u laŭ via plaĉo. Miaj familianoj vere estas pli bonaj ol la viaj. Mi ja volas reiri hejmen

plejofte. Vi ne povas regi min.”
Senrimeda al la obstineco de sia edzino, li kolere rigardis ŝin longan tempon. Forte

malferminte la pordon, li koliziis kun la servistino kaj preskaŭ faligis ŝin malsupren laŭ la ŝtuparo.
Kaj li samtempe diris: “Ĉu vi jam subaŭdis sufiĉe? Rapide klaĉu. Mi ne timas vin.”

Kiam li revenis de la ĵurnalejo, ŝi jam enlitiĝis kaj neniu el ili parolis. La samo okazis en la
sekvanta tago. La trian tagon li ne plu retenis sin. Ĉe matenmanĝo li brue frapis bovlojn,
manĝbastonetojn kaj la tablon, sed ŝi ankoraŭ ne donis atenton al li.

Konfesinte sian malvenkon, li la unua ekparolis: “Ĉu vi jam mortis?”
“Vi alparolas min, ĉu ne?” ŝi diris. “Mi ne volas morti kaj mi ne lasas vin en kvieteco! Mi

vidas, ke vi frapas manĝbastonetojn kaj bovlojn. Nun montru kiel eble plej multe da viaj
kapabloj.”

Kun suspiro li diris: “Kelktempe mi vere volas doni al vi fortajn batojn.”
Ĵetinte rigardon al li, ŝi diris: “Laŭ mi videblas la tempo, kiam vi batos min.”
Tiele la duo pli aŭ malpli repaciĝis. Tamen ofte okazis, ke, kiam ili repaciĝis post furioza

kverelado, ili ankoraŭ rememorigis al si la vortojn dum kverelado kaj disputis pri la kaŭzo.
La viro diris: “Vi diris tiajn vortojn, alie mi ne koleriĝis.”
Kaj la virino diris: “Do, kial vi la unua elbuŝigis tiujn vortojn?”
Se ili ne povis solvi la disputon, eble okazis alia kvereleto.
Post kiam Hongjian komencis sian laboron en la ĵurnalejo, li renkontis malnovan konaton,

sinjorino Shen, kun kiu li trinkis teon en la hejmo de Su Wenwan. Ŝi estis rekomendita tiam de
Zhao Xinmei al la ĵurnalejo por redakti la felietonon Familio kaj Virinoj, kaj nun ŝi kumule
redaktis la felietonon Kulturo kaj Arto. Ŝi estis ankoraŭ tiel korpulenta kiel antaŭe kaj eligis la
saman odoron tutkorpe. Nur ŝia vestado ne estis tiel francastila kiel tiam, kiam ŝi ĵus revenis el
fremdlando, kaj la francaj vortoj en ŝia parolo ankaŭ malpliiĝis. Pro tio, ke ŝi intervidiĝis kun tro
multe da personoj dum la pasinta jaro, ŝi jam ne rekonis Hongjian. Kiam tiu prezentis sin al ŝi, ŝi
sentoplene kaj knabinece diris: “Ha jes! Mi memoras vin! Kiel rapide pasis la tempo! Vi aspektas
kiel antaŭe, tial mi trovas, ke via vizaĝo estas konata al mi. Kaj mi, mi jam fariĝis multe maljuna
dum ĉi tiu jaro! Sinjoro Fang, vi ne scias, kiel multe da ĉagrenoj mi havas pro diversaj aferoj.”

Kiel kutime Hongjian diris, ke ŝi restas juna. Ŝi demandis al li, ĉu li renkontis sinjorinon Cao.
Li respondis, ke li renkontis ŝin en Hongkongo.

Frapetante sian kolon, ŝi diris: “Aĥ! Kiel konfuzitan menson mi havas! Lastasemajne mi
ricevis la leteron de Wenwan. Ŝi letere diris, ke ŝi renkontis vin en Hongkongo kaj havis
senrezervan babilon kun vi. Ŝi ankaŭ petis de mi fari aferon por ŝi. Pro okupiteco mi ne havas
tempon por helpi ŝin. Tuttage mi vere okupiĝas pri tiaj kaj ĉi tiaj bagateloj.”

Hongjian kaŝe ridis en la koro pro ŝia mensogo. Li demandis al ŝi pri ŝia edzo. Levinte alten
siajn brovojn kaj larĝiginte siajn okulojn, ŝi premis siajn lipojn per unu fingro, tute kiel francoj,
ĉirkaŭrigardis aliajn ne rimarki kaj aliris al li, dirante: “Li jam kaŝis sin. Pro lia granda famo
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japanoj kaj la marioneta registaro en Nankino volas lin elveni kaj fari aferojn por ili. Ne diru tion
al aliaj.”

Hongjian retenis sian spiradon, preskaŭ ĝis sufokiĝo, tuj retroiris kelkajn paŝojn kaj ripetade
diris, ke li ne malkaŝos tion. Kiam li rehejmeniris, li diris al Roujia, ke la mondo estas tre
malgranda, kaj post kiam li renkontiĝis kun Su Wenwan, li neatendite renkontis sinjorinon Shen.

Ruojia malvarme diris: “Jes, la mondo estas malgranda. Vi atendu, vi rekontos alian.”
Nekompreneme li demandis al ŝi, kiun li renkontos.
“Ĉu necesas por mi mencii? Vi mem scias. Do, ne ruĝiĝu.”
Tiam konsciante, ke ŝi aludas al Tang Xiaofu, li skoldis kun rideto: “Sensencaĵo! Mi ne

pensus pri tio, eĉ en mia sonĝo! Eĉ se mi renkontus ŝin, kion do?”
“Demandu vin mem,” ŝi diris.
Suspirinte, li diris: “Nur tia stultulo, kia vi, ankoraŭ tenas ŝin neforgesebla en la memoro. Mi

jam frue forgesis ŝin. Eble ŝi jam edziniĝis kaj patriniĝis, kaj ŝi ne povas memori min. Nun kiam
mi pensas, kiel grava mi konsideris la enamiĝon antaŭ mia edziĝo, mi estis vere naiva. Por
honeste diri, kun kiu ajn vi geedziĝas, vi trovas, post geedziĝo, ke vi geedziĝis ne al la sama
persono, sed al la alia. Se oni scius, ke tio okazus tiel, oni povus ŝpari al si ĉasadon kaj enamiĝon.
Kiam du personoj konatiĝas kaj enamiĝas unu la alian, ili ambaŭ kaŝas sian propran veran
vizaĝon, kaj ili ankoraŭ ne travidas unu la alian ĝis geedziĝo. Simple rekta estas la malnovmoda
geedzeco, en kiu ambaŭ partioj ne konas unu la alian antaŭ geedziĝo.”

“Ĉu vi jam ĉesis elmeti viajn komentojn?” ŝi diris. “Mi havas du punktojn por diri. Unue vi
tute ne havas konsciencon. Ĝis nun mi ankoraŭ konsideras enamiĝon tre grava. Due vi vere estas
la filo de via patro kaj vi fariĝis pli kaj pli obstinema kiel li.”

“Kial vi diris, ke mi tute ne havas konsciencon?” li diris. “mi traktas vin tre bone, ĉu ne? Kaj
krome mi nur ĝenerale diris tion. Vi estas tiel obstinema, ke vi ĉiam ŝatas rilati ĉion al vi. Vi
ankaŭ povas diri, ke antaŭ edziniĝo vi ne trovis mian veran vizaĝon, kaj nun vi vere konas min.”

“Vi elspezis longan tempon por diri sensencaĵojn, sed nur la lasta frazo sonas orelplaĉe,” ŝi
diris.

“Vi ankoraŭ estas tre juna,” li diris. “Kiam vi atingos mian aĝon, vi ekhavos klaran
komprenon pri tio.”

“Ne blagu pri via aĝo. Vi ĵus atingis la aĝon de tridek jaroj! Blaganto ne havas longan vivon.
Mi ankoraŭ ne havas tridek jarojn, sed vi jam kolerigas min ĝis morto.”

Kun rideto li diris: “Roujia, vi faras ĉion en civilizita maniero, sed tio, kion vi ĵus diris, estas
eksmoda. Vi kondutas kiel malnovmodaj virinoj, kaj vi minacas vian edzon per sinmortigo.
Anstataŭ per tranĉilo, ŝnuro kaj arseno vi uzas la abstraktaĵon ‘kolero’. Ĉu tio estas spirita
civilizacio aŭ ne?”

“Ba!” ŝi diris. “Se mi volas morti, do mi mortigos min. Kiun mi bezonas minaci aŭ timigi?
Tamen ne sentu ĝojon, kaj mi ne indulgos vin.”

“Vi denove prenas tion serioze!” li diris. “Se ni daŭre disputos, ni kverelos. Rapide endormiĝu.
Frumatene morgaŭ vi iros al la oficejo. Tuj fermu viajn okulojn. Se vi ne havas sufiĉan dormon,
viaj belaj okuloj ŝveliĝos morgaŭ. Via onklino pridemandos min.” Dirante, li frapetis ŝin kelkfoje
kiel infanon.

Kiam lia edzino falis en dormon, li ekpensis malvarme kaj indiferente pri la ebleco renkontiĝi
kun Tang Xiaofu. Se li vere renkontus ŝin, li certe havus tian animstaton. Lia memo, kiu amis ŝin
antaŭ unu jaro, jam mortis. Liaj memoj, kiuj amis ŝin, timis Su Wenwan kaj multe sorĉiĝis de
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fraŭlino Bao, jam mortis unu post alia. Li jam tombigis siajn kelkajn memojn en sia memoro,
starigis tombŝtonojn kaj okaze faris omaĝon al ili, ĝuste kiel ĉe la momento, kiam li ekpensis pri
Tang Xiaofu. Kaj liaj kelkaj memoj kvazaŭ mortis ĉe vojrando kaj li lasis ilin tie putriĝi,
malkomponiĝi kaj manĝati de birdoj kaj bestoj... sed neniam eliminiĝi, ekzemple, la memo, kiu
aĉetis diplomon de irlandano.

Pli ol du monatojn post kiam Hongjian eklaboris en la ĵurnalejo, unu matenon li legis
anonceton en la ĵurnalo aperigitan sub la plumnomo, kiun sinjorino Shen ofte uzis. La ĝenerala
ideo de la anonceto legiĝis, ke ŝi ĉiam sin dediĉas al la afero de ĵurnalismo kaj lokas sin super
politiko, kaj ke la rakontoj pri ŝi cirkulantaj ekstere ĉiuj estas senbazaj onidiroj. Multe surprizite,
li petis informojn en la ĵurnalejo. Kaj li eksciis, ke ŝia edzo akceptis la oficon en la marioneta
registaro kaj ankaŭ ŝi iris al Nankino kun li. Li ekpensis pri tio, kion Xinmei averte diris en
Hongkongo, kaj li skribis leteron al li por raporti la aferon pri sinjorino Shen, kaj demandi, ĉu li
jam edziĝis kaj kial li ne skribis leterojn tiom longe. Kiam li reiris hejmen, li diskutis kun sia
edzino pri la afero, esprimante grandan bedaŭron.

Sed lia edzino diris: “Estas bone, ke ŝi foriris. Miaopinie la felietono, kiun ŝi redaktis, ne estas
tiel admirinda. Ŝiaj skribaĵoj konsistas nur el tiuj malnovaĵoj, kiujn ŝi translokis de unu tago al la
alia. Tio kompreneble ŝparas penojn. Finleginte la ĵurnalon, legantoj ĝin forĵetis kaj ne plu serĉis
malnovan ĵurnalon por kompari kun ĝi. Ŝajnas, ke ŝi ne volas publikigi siajn eseojn libroforme,
alie la kolektitaj kelkdekaj eseoj fakte devenas de nur unu artikolo. Tio vere estas granda
ridindaĵo. Imitante ŝin, ankaŭ mi povas redakti la felietonon Familio kaj Virinoj. Vi povas preni
ŝian lokon kaj redakti la felietonon Kulturo kaj Arto.”

Hongjian diris: “Mi ne estas tiel memfida kiel vi. Bona edzineto, vi ne scias, kiel malfacile
peti kontribuojn. Lasu min honeste diri la faktojn al vi. En la felietono Familio kaj Virinoj la
rubriko Tio, Kion Ĉiu Dommastrino Devas Scii entenas tiajn eseojn, kiaj ‘la saŭco disverŝita per
sezama oleo ne ŝimas’ kaj aliaj, kiujn mi skribis.”

Ridante ĝis doloriĝo de la ventro, ŝi diris: “Rido mortigas min! Kiel vi scius, ke sezama oleo
estas disverŝita sur saŭco! Ĉu vi lernis de servistino Li? Mi ne atentis tion.”

“Tial vi ne estas bona dommastrino,” li diris. “Servistino Li devas preni min kiel sian
instruiston! Pro manko de kontribuoj sinjorino Shen turnis sin al mi por plendi, ke mia sekcio pri
informoj devas provizi ŝin per materialoj. Mi timis flari ŝian odoron kaj mi promesis, tiel ke ŝi
povis tuj foriri. Pro tio mi trovis Manlibron por Dommastrinoj, kopiis sep aŭ ok erojn el ĝi por
ĉiu numero de ŝia felietono kaj sendis ilin al ŝi, antaŭ ol ŝi alvenis. Vi ne havas tian korpodoron.
Se vi petos kontribuojn, mi estos la unua, kiu ignoros vin.”

Kuntirinte siajn brovojn, ŝi diris: “Vi ne diris bonajn vortojn. Mi naŭziĝas, kiam mi aŭdas ilin.
Se ŝi scius pri viaj rimarkoj, ŝi certe arestus kaj sendus vin al n-ro 76 de strato Fuxi80 por torturi
vin.”

La ŝerco de lia edzino igis lin montri seriozmienon. Li diris: “Mi pensas, ke ni ne povas plu
loĝi ĉi tie. Nun vi devas kompreni, kial mi ne volis alveni ĉi tien dekomence.”

Sabate post tri semajnoj Hongjian revenis hejmen tre frue.
“Zhao Xinmei poŝtis al vi aerdepeŝon. Mi pensis, ke estas io urĝa. Mi malfermis kaj legis ĝin.

Pardonon.”
Ŝanĝante siajn ŝuojn por pantofloj, li diris: “Ho, la letero el li! Rapide donu ĝin al mi. Kion li

diris?”

80 la sidejo de sekreta servo de la marioneta registaro.
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“Kial vi tiel hastas? Nenio grava. La depeŝo, kiun li skribis, postulis ricevateston stampitan de
via sigelo. Kaj mi serĉis ĝin longan tempon. Kaj la leterportisto krie urĝis min de malsupre de la
etaĝo kaj mi vere estis maltrankvile konfuzita! Poste ne metu vian sigelon ie ajn. Tenu ĝin en
sama loko, tiel ke ni facile trovos ĝin. Ĉu li respondas unuafoje al via letero, kiam ni revenis al
Ŝanhajo? Ne necesas poŝti depeŝon, sed estas bone skribi pli da ordinaraj leteroj.”

Hongjian sciis, ke ŝi kovas iom da rankoro kontraŭ Xinmei, kaj ignoris, kion ŝi diris. La letero
estis tre simpla. Ĝi diris, ke li jam ricevis ĉiujn leterojn kaj li jam sciiĝis pri la afero de sinjorino
Shen, ke la situacio de Ŝanhajo pli kaj pli malboniĝas, ke plejbone estas por Hongjian iri al
Ĉongĉingo kiel eble plej baldaŭ, kaj ke ili eble oficos en la sama institucio. Kaj cetere, Hongjian
povos kontakti la oficejon en Ŝanhajo de la ŝipkompanio, kiu lastfoje transportis lian bagaĝon, kaj
diskuti kun direktoro Xue pri la itinero kaj kunvojaĝantoj. Ĉe la fino de la letero skribiĝis “Mia
edzino petas al mi transdoni ŝian respekton al la via”.

Kiel homo palpanta en mallumo, kiu subite vidis lamplumon, Hongjian sentis ĝojon interne,
sed ne kuraĝis esprimi ĝin sur la vizaĝo. Li nur diris: “Tiu ulo! Li eĉ ne informis nin pri sia
geedziĝo, nek sendis al ni lian nuptan foton. Mi tre volus pririgardi tiun sinjorinon Zhao.”

“Mi povas imagi, kia ŝi aspektas, eĉ se mi ne vidis ŝin, ĉar mi jam havis honoron pririgardi
tiujn virinojn, kiaj sinjorino Wang kaj fraŭlino Su, al kiuj Xinmei korinklinis. Mi pensas, ke ŝi
apartenas al la sama tipo de tiuj virinoj.”

“Ne certe. Do mi esperas, ke li sendos foton por via vido.”
“Ni jam sendis nian nuptan foton al li. Mi ne volas semi malakordon inter vi ambaŭ, sed mi

vidas, ke via amiko ne havas vin en sia koro. Vi sendis al li kvar aŭ kvin leterojn, ĉu ne? Sed li
donis al vi nur unu leteron malzorgeme skribitan. Kaj li ne informis vin pri sia edziĝo, ĉar li jam
fariĝis riĉa kaj havas multajn amikojn. Se mi estus vi, kiam mi ne ricevus lian respondon al mia
letero, mi neniel skribus la duan leteron al li.”

Ŝi pikis lian vundeblan lokon, kaj li eviteme diris: “Vi ĉiam troigas la fakton. Mi skribis sume
tri leterojn al li. Li ne sciigis min pri sia edziĝo, ĉar li timis, ke mi faros mondonacon al li. Li
komprenas, ke mi estas malriĉa kaj certe volos repagi lin per mono, ĉar li donis al ni grasan
mondonacon, kiam ni geedziĝis.”

“Ho, estas tiel,” ŝi seke ridis. “Nur vi komprenas, kion li pripensas. Ĉar vi ambaŭ estas bonaj
amikoj, vi komprenas unu la alian. Sed nupto ne estas funebraĵoj. Oni povas doni mondonacon
poste. Vi simple ne mencios lian edzinon en via letero. Se vi volas doni donacon, estas sufiĉa
tempo por fari tion.”

Refutite de sia edzino, li nur malbonhumore diris: “Do faru tion anstataŭ mi.”
Kombante la harojn, ŝi diris: “Mi ne havas tempon.”
“Matene vi eliris kun humaneco de homo, sed nun vi parolas pike kiel histriko!” li diris.
“Mi estas histriko. Ne alparolu histrikon,” ŝi kontraŭdiris.
Post momenta silento, la “histriko” diris: “Xinmei letere konsilas, ke vi iros al Ĉongĉingo,

kian respondon vi donos al li?”
Li heziteme diris: “Mi pli-malpli intencas iri tien, sed mi devas zorgeme konsideri tion.”
“Kaj mi?” ŝi diris, kun senesprima vizaĝo, kiel fermita persieno.
Hongjian sciis, ke tio estas kvieteco tuj antaŭ la ŝtormo.
“Ĝuste pro vi mi tre hezitas. Koncerne Ŝanhajon, mi vere ne volas resti ĉi tie plu, kaj mi ne

povas vidi brilan perspektivon en la ĵurnalejo. Feliĉe vi duone vivtenas la familion...” Hongjian
konsideris, ke la lasta frazo povas mildigi la atmosferon. “Ĉar Xinmei bonintence provizas min
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per bona ŝanco, mi tre volas iri landinternen denove por provi mian ŝancon. Antaŭ ol la afero
estos decidita, se mi kunportos vin kaj fiksloĝos en nova loko, tio estigos multajn ĝenaĵojn. Vi
kompreneble memoras, kiel peneme ni trovis loĝejon post kiam ni revenis al Ŝanhajo. Xinmei
estas edziĝinta. La situacio estas malsama kiel antaŭe. Mi planas iri tien sola unue. Kiam mi
ekhavos piedtenon tie, mi prenos vin. Kio estas via opinio? Kompreneble tio bezonas zorgeman
konsideron, kaj mi ankoraŭ ne faras decidon. Ne estas malutile diri viajn opiniojn.”

Kiam Hongjian faris la paroladon, li jam pretis esti interrompita de ŝi. Sed ŝi restis senvorta
kaj lasis lin paroli plu. Ŝia silento igis, ke ju pli li parolas, des pli li sentas panikon en la koro.

“Mi aŭskultas al via brila parolado. Pli bone eldiru honeste. Post kvar monatoj de geedziĝo vi
jam enuiĝis de via malbela kaj feroca edzino... vi tute ne amis ŝin... Nun kiam vi ekhavas ŝancon
iri malproksimen, kial vi ne refreŝigos vin per freŝa aero? Via bona amiko estas via savanto. Estas
li, kiu urĝis vin edziniĝi... je ekpenso pri tio mi naskas malamon... kaj ankaŭ estas li, kiu helpas
vin regajni liberecon. Rapide iru! Li promociigos vin al alta rango kaj eble prezentos al vi alian
edzinon laŭ via rango! Mi ne indas tion.”

Langklakinte, Hongjian diris: “Kion vi diris! Vi vere estas trosensiva.”
“Mi estas neniom trosensiva. Iru laŭplaĉe. Mi neniel retenos vin. Alie, via amiko akuzos, ke

mi ĉiurimede edziniĝis al vi kaj neniel lasas vin forlasi eĉ je unu paŝo, kaj vi diros, ke via familia
ŝarĝo malhelpas vin en strebado al via bela estonteco. Hm! Mi neniel! Mi vivtenas min mem. Kaj
mi neniam petas al vi vivteni min. Mi ne estas via ŝarĝo. Ĉifoje se vi iros, tio dependas de vi, ĉu
vi revenos aŭ ne.”

Li eligis suspiron kaj diris: “Do...”
Ŝi atendis, ke li diros: “Mi ne iros.”
Neatendite li diris: “Mi kunportos vin iri, ĉu bone?”
“Mi havas mian okupon ĉi tie. Kial mi devas forĵeti ĝin kaj iri kune kun vi? Kiam ni ambaŭ

iros landinternen, se ni du ne povos trovi laboron, ĉu vi vere petos al Xinmei vivteni nian
familion? Se vi dungiĝos kaj mi ne, mi ne scios tiam, kiel vi tiranos min! En sia letero Xinmei ne
mencias, ke li trovos por mi altan pozicion. Kion mi faros en landinterno? Esti kiel via ornamaĵo?
Mi estas tre malbela kaj ne meritas tion. Mi nur povos servi kiel servistino ĉe edzino de
altrangulo.”

“Mil diabloj! Kiel absurde! Mi neniam tiranis vin. Plejofte vi esprimas, ke vi estas pli kapabla
ol mi kaj vi lukras pli da mono ol mi. Vi nun komprenas, ke vi dependas de la rilatoj de viaj
parencoj, kaj vi timas, ke vi ne povos trovi laboron en landinterno, ĉu ne?”

“Jes, mi dependas de miaj parencoj, kaj vi? Vi ne havas parencojn por dependi, sed dependas
de via amiko. Ĉu tio estas egala? Kaj mi neniam parade diris, ke mi estas pli kapabla ol vi. Estas
vi, kiu estas malgrandanima, tiel ke vi ne povas toleri la fakton, ke mi lukras pli ol vi.
Landinternen ankaŭ mi iris. Ne forgesu, ke ne estas mi, kiun Sanlju-Universitato ĉesis dungi. Por
kiu mi fordonis mian laboron por reveni al Ŝanhajo? Vi vere ne havas konsciencon!”

Pro kolero Hongjian diris kun malvarma rideto: “Kiam vi mencias Sanlju-Universitaton, mi
volas reguligas kalkulon kun vi. Mi pentas, ke mi sekvis vian konsilon en Hengyang skribi
leteron al Gao Songnian por danki lin. Li certe multe ridis pro tio. Poste mi neniam obeos, kion vi
diros. Ĉu vi pensas, ke Gao Songnian donis dungatestilon al vi kaj li vere volis reteni vin? Ne tro
memkontentiĝu. Li ludis ĝenaĵojn kun mi, vi malsaĝulino!”

“Ĉiaokaze vi akceptas ĉies konsilojn. Tio, kion Zhao Xinmei diras, precipe efikas kiel edikto
de imperiestro. Sed nur miajn konsilojn vi ne sekvas. Mi nur scias, ke mi havis dungatestilon, sed
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vi ne. Mi ne zorgas pri tio, ĉu li ludis ĝenaĵojn aŭ ne. Gao Songnian diris al vi, ke li faras ĝenaĵojn,
ĉu ne? Ĉu vi ne volas kovri vian skandalon per unu fingro?”

“Vi pravas. Li volis sincere reteni vin, tiel ke la studentoj ripetis ‘Beat down Miss Sun’
(‘Faligu fraŭlinon Sun’).”

Ŝia vizaĝo ruĝiĝis kiel la kresto de batalkoko kaj ŝiaj okulkavoj ankaŭ fariĝis ruĝaj. Ŝi
kolektis siajn pensojn kaj diris: “Ĉar mi estis junulino ĵus diplomitiĝinte el universitato kaj nur
komencis mian unuan laboron de instruado, mi ne sentis honton pro ofendado de tiuj hundaĉaj
studentoj. Sed tiu, kiu revenis el fremdlando, suferis de minaco de eksigo postulata de studentoj
per peticio. Estis mi, kiu donis al li la informon, tiel ke mi helpis lin savi lian vivpanon.”

Mil kaj mil vortoj svarmis al la lango de Hongjian, sed li ne povis eligi eĉ unu. Antaŭ ol li
malfermis sian buŝon, Roujia diris: “Mi volas enlitiĝi.” Ŝi eniris la banĉambron por lavi al si la
vizaĝon kaj tirfermis la pordon post si.

Kiam ŝi eliris el la banĉambro, Hongjian volis daŭrigi la buŝan batalon. Ŝi diris: “Mi ne volas
kvereli kun vi. Kiam niaj sentoj jam malboniĝis tiagrade, kian bonon tio alportos, se ni parolos
plu? Estas plibone por ni paroli pli malmulte kaj restigi al ni mem iom da spaco. Se vi volas
kvereli, kverelu mem laŭplaĉe. Mi jam gargaris min. Mi ne plu malfermos mian buŝon.”

Finparolinte, ŝi ensaltis la liton kaj ŝirmis sin per litkovrilo. Poste ŝi leviĝis el la lito,
tirmalfermis tirkeston, elprenis du kontonbuletojn, enŝovis ilin en siajn orelojn, kuŝigis sin
denove kaj fermis siajn okulojn. Post momento da kvieta dormo ŝi eligis egalritman spiradon,
ŝajne en profunda dormo. Ŝia edzo dezirus tirlevis ŝin por daŭrigi kvereladon, sed li nur geste
svingis sian pugnon kontraŭ ŝia korpo. Fakte ŝi jam klare vidis tion tra la okulharoj, kaj ŝi
eksentis koleremon kaj kaŝe ridis.

La sekvantan vesperon kiam Hongjian revenis, ŝi atendis lin kun oranĝaj kukoj, kiujn ŝi bakis
por li. Pro koleremo li ne volis manĝi, sed lia manĝavidemo igis lin ataki la kukojn. Manĝante, li
plendis pri sia senkapableco fari ion kontentigan.

“Ĉu vi jam skribis la respondon al Xinmei?” ŝi demandis.
“Ankoraŭ ne. Mi ne skribos respondon al li, mia bona edzineto,” li diris.
Ŝi diris: “Mi ne malpermesas al vi iri. Mi nur konsilas, ke vi ne estas tiel senprudenta. Ankaŭ

mi scias, ke Xinmei estas tre varmkora. Sed li havas mankon. Plejofte li emas promesi unue, sed
fakte li ne povas plenumi sian promeson. Vi jam spertis tion. Kvankam Sanlju-Universitato rekte
sendis al vi telegramon, la afero tamen ne estis tiel kontentiga. Nun ĉifoje ĝi estas lia privata
letero, kaj li nur supraĵe mencias la eblecon trovi laboron, ĉu ne?”

“Vi vere havas mil rimedojn, esceptan saĝon kaj diversspecajn pensojn. Feliĉe li estas viro. Se
li estus virino, mi ne povas imagi, kiel grandan ĵaluzon vi nutrus.”

Iom embarasita, ŝi diris kun facila rideto: “Ĉu tio estus bona, se mi ĵaluziĝus pro vi? Se li vere
estus virino, ĉu li donus atenton al vi? Ĉu li volus rilati kun vi? Vi vere sonĝas! Nur mi, kiu
suferis vian insultadon hieraŭ, ankoraŭ penas plaĉigi min al vi hodiaŭ.”

La ĵurnalejo, pro siaj radikalaj opinioj, ricevis minacajn leterojn kaj averton de la instanco de
la koncesia kvartalo. En la oficejo cirkulis tiaj onidiroj, kiaj “la usona advokato, kiu servas kiel
nominala eldonanto, ne volas pruntedoni sian nomon al la ĵurnalejo”, “sinjorino Wang, la
ĉefredaktoro tute malpaciĝis kun la akciuloj” kaj “sinjorino Shen komplotas kun la marioneta
registaro por subaĉeti personojn en la ĵurnalejo”. Hongjian tenis pli-malpli bonan rilaton kun la
ĉefredaktoro sinjoro Wang. Aŭdinte tiujn famojn, li petis informojn de sinjoro Wang kaj
preterpase donis al li la leteron de Xinmei. Leginte la leteron, sinjoro Wang konsideris, ke tio
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estas bona ideo, sed li persvadis Hongjian ne eksiĝi portempe. Li diris, ke li jam faris klopodojn
por konvinki la administracion per sia politika orientilo por funkciigi la ĵurnalon, kaj baldaŭ
vidiĝos la rezulto, ĉu li daŭre restos aŭ eksiĝos.

Hongjian kavalirece diris: “Mi mem eksiĝos tiun tagon, kiam vi demisios.”
“Se mi akordos kun ili, mi restos, kaj se mi ne akordos kun ili, mi foriros. Tio dependas de ĉiu

individuo. Mi ne povas devigi vin. Sed ĉar Xinmei konfidis vin al mi, se mi ekhavos ian decidon,
mi certe diros al vi kaj kaŝos nenion de vi.”

Kiam Hongjian reiris hejmen, li menciis neniun vorton pri tio. Li pensis, ke de antaŭ duonjaro,
kiam li diskutas kun ŝi pri ajna afero, li ne povas fari ĝin laŭ sia originala plano kaj li sentis
grandan malĝojon pro tio. Ĉifoje li mem sola faris decidon kaj eksentis ĝojon, kiel infano faris
malbonon malantaŭ la dorso de plenkreskuloj. Roujia sciis, ke li ne respondis al Xinmei per letero,
kaj ŝi supozis, ke ŝi jam kortuŝis lin per sentoj.

Matene de la tago de vintra solstico laŭ la luna kalendaro, apenaŭ Roujia volis eliri, kiam
Hongjian diris: “Ne forgesu, ke hodiaŭ ni iros al la hejmo de miaj gepatroj por vespermanĝo de
vintra solstico. Hieraŭ mia patro telefone sciigis tion al mi. Vi ne povas ne iri ĉifoje.”

Sulkiginte sian nazon por esprimi sian abomenon, ŝi diris: “Mi iros! Mi iros! ‘La malbela
bofilino devas pli au malpli veni antaŭ siajn bogepatrojn’! Se mi vere disputus kun vi pri la afero,
mi povus ne iri. Vi ne akompanis min al la hejmo de mia onklino por vespermanĝo de kristnasko,
ĉu mi povus ne iri hodiaŭ?”

Hongjian primokis ŝin kiel koboldon.
“Mi pensas, ke mi devas diris tion al vi,” ŝi diris. “Alie vi jam profitas je mia kosto kaj vi

ankoraŭ konsideras vin justa. Mi atendos ĝis vi revenos, kaj ni kune iros. Se mi sola iros tien, mi
ne volos.”

Li diris: “Vi tamen ne estas la novedzino, kiu vizitas siajn bogepatrojn unuafoje. Kial vi igas
min ĉirkaŭiri la vojon?”

Sen respondi ŝi eliris.
Nelonge post ŝia foriro sinjoro Wang telefonis al li, petante, ke li tuj iros vidi lin. Li divenis,

ke okazis io grava. Kun forte batanta koro li volis tuj sciiĝi, sed timis sciiĝi, kio okazis.
Vidinte lin, sinjoro Wang diris kun amara rideto: “La direkcio sankciis mian demision hieraŭ

vespere. Mi povas forlasi la ĵurnalejon, kiam ajn mi volas. Ili jam trovis la anstataŭanton. Mi
volas transdoni mian laboron morgaŭ. Mi sciigas tion al vi antaŭtempe.”

“Do mi eksiĝas de vi hodiaŭ,” Hongjian diris, “ĉar mi estis nomumita de vi. Ĉu necesas skriba
peticio de eksiĝo?”

“Interkonsiliĝu kun via bopatro unue, ĉu bone?” diris sinjoro Wang.
“Tio estas mia privata afero,” diris Hongjian.
Sinjoro Wang estis honesta homo. Nun ke li estis devigite forpelita pro sia justemo ĉifoje, li

volis foriri en atmosfero iom simila al spektaklo, tiel ke li povis malpliigi la tristecon de sia
demisio. Li absolute ne volis foriri sola kaŝeme, kiel geamantoj fuĝis de la hejmo. Jam laborinte
multajn jarojn, li klare komprenis, ke en ĉiuj institucioj ĉiu dungito ĉiam estas anstataŭebla kaj
ĉiu sidloko ne vakanta. Kiam iu eksiĝas pro ofenditeco, nur la eksiĝanto eltenas suferon, ĉar lia
posteno neniel suferas pro lia maldungiĝo. Se iu ne volas sidi sur la seĝo, li nur suferigas siajn
krurojn, ĉar la vaka seĝo staras tie, sentante nek malsaton nek doloron. Tamen se vakaj seĝoj iom
pli multas, tio donas impreson pri malprospero. Kvankam Hongjian ne estis lia homo, tamen, ju
pli multe da homoj eksiĝis samtempe, des pli bone. Ne estis malutile por li aldoni sin al la vicaro
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de eksiĝantoj. Li do eksiĝis samtempe kune kun redaktoroj de enlandaj novaĵoj, eksterlandaj
novaĵoj kaj du felietonoj. La administracio de la ĵurnalejo jam pretigis kontraŭrimedon kontraŭ tio,
kaj kaŝe preparis multajn anstataŭantojn por la eventuala okazaĵo, ĉar ĝi jam sciis, ke la grupa
eksiĝo montras politikan karakteron, kaj esperis, ke ili foriros kiel eble plej baldaŭ por eviti
implikaĵojn. Ĉiaokaze la salajroj jam estis pagitaj. Krom la redaktoro de ekonomiaj novaĵoj, kiun
oni penis reteni, ĉiuj aliaj redaktoroj, kies peticiojn de eksiĝo direktoro Wang prezentis, estis
sankciitaj maldungiĝi. Pro tio, ke la sekcio de informoj estis malplej grava kaj anstataŭigo povis
okazi ĉiumomente, Hongjian estis la unua, kiu akiris la sankcion kaj perdis sian laboron. Tiun
tagon, kiam lia bopatro sciiĝis pri tio, li tuj venis demandi al li, ĉu Roujia konsentis pri tio.
Hongjian senpripense respondis, ke jes. Lia bopatro sin montris malbonhumora kaj ŝajne ne
kredis lin. Pensante, ke li ne plu venos morgaŭ kaj li devas plenumis kelkajn aferojn, li telefone
diris al sia edzino, ke li ne havos tempon preni ŝin por iri kune kaj ŝi mem rekte iros al la hejmo
de liaj gepatroj sen atendi lin. Li aŭdis telefone, ke ŝi estas tre malĝoja, sed ĉar lia bopatro subite
aliris, li ne faris klarigon al ŝi.

Proksime al la sepa vespere li atingis la hejmon de siaj gepatroj. Dumvoje li pentis, ke li ne
telefone demandis al Roujia, ĉu ŝi jam foriris. Ŝi eble ne volontis iri sola. Kiam liaj familianoj
vidis lin, ili demandis, kial li ree venas sola.

Kun livida vizaĝo la patrino diris: “Via edzino vere estas ‘tro nobla por iri al aĉa loko’. Ni eĉ
ne povas venigi ŝin per invitilo.”

Apenaŭ Hongjian faris klarigon, kiam Roujia eniris.
La dua bofratino kaj tria bofratino iris renkonte al ŝi kaj ridete diris: “Vi ja estas malofta

gasto.”
Maljuna sinjorino Fang altrudis rideton, kvazaŭ la rideto dolorigus ŝian vizaĝan haŭton.

Roujia pretekstis, ke ŝi estas okupita.
La tria bofratino diris: “Kompreneble vi estas pli multe okupita ol ni, ĉar vi laboras ekstere.”
La dua bofratino diris: “Ŝi havas fiksitajn ofichorojn. Granda frato, frato la tria, mia edzo

ankaŭ laboras ekstere, sed li ne restas ekstere tuttage kaj ankaŭ revenas. Sed granda bofratino
okupiĝas pri oficlaboro kaj hejmaj aferoj, tial ŝi ne povas havigi al si tempon por veni vidi nin.”

Ĉar ili parolis kun io acerba kaj pika, kvazaŭ meditantoj de zeno, igante liajn pensojn
konfuzitaj, li simple supreniris por saluti sian patron. Post ilia interŝanĝo de kelkaj vortoj, Roujia
ankaŭ alvenis. Post kelkaj salutvortoj, ŝi nereteneble plendis kontraŭ sia edzo: “Nun mi sciiĝas,
kial vi ne revenis hejmen preni min. Kial vi ne interkonsiliĝis kun mi antaŭ ol vi eksiĝis de la
ĵurnalejo? Eĉ se mi estas senscia pri mondaj aferoj, vi almenaŭ devis veni ĉi tien peti konsilon de
via patro.”

Ne sciante pri lia eksiĝo, Dunweng surprizite demandis al li pri tio.
Hongjian embarasite diris: “Mi pretas diri tion al vi, paĉjo... Kiel...vi sciis pri tio?”
“Mia patro telefone diris tion al mi,” diris Roujia. “Sed vi kaŝis tion de li. Li ankoraŭ ne

eksiĝis, kial vi malpacience faris tion? Atendu kaj vidu, kiel la situacio ŝanĝiĝos, ĉu nebone?”
Hongjian tuj pravigis sin.
Dunweng ankaŭ enkore riproĉis lin pro lia senprudenteco, sed li ne volis humiligi lin antaŭ la

vizaĝo de sia bofilino. Ĉiaokaze la afero jam estis nesavebla. Li diris: “Se estas tiel, ankaŭ bone
estas fari eksiĝon. La homoj, kiaj ni, neniel povas akiri malgrandan profiton je la kosto de justeco.
Mi preferas esti rifuĝanto kaj ne volas reiri al la hejmloko, ĝuste ĉar mi ankoraŭ tenas iom da
nefleksebla spirito. Kiam vi komence eklabori en la ĵurnalejo, mi ne subtenis vin, ĉar tia laboro
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estas malpli bona ol instruado. Venu morgaŭ kaj ni ambaŭ bone diskutos pri tio. Mi trovis elirejon
por vi.”

Roujia ne plu parolis kolermiene kun longa vizaĝo kiel tiu de bela azeneto.
Ĉe vespermanĝo maljuna sinjorino Fang forte persvadis al Hongjian helpi sin per pli da

legomoj kaj viando, kaj diris: “Vi jam fariĝis malgrasa lastatempe kaj via vizaĝo jam perdis
humidecon. Kion vi manĝas en via hejmo? Roujia estas okupita kaj ne havas tempon por zorgi pri
vi. Kial vi ne venas ĉi tien por manĝoj? Ekde via infanaĝo vi prenis manĝaĵojn de mi preperitajn,
sed tio ne venenmortigis vin, ĉu?”

Kun mallevita kapo, Roujia penis regi sin. Preninte duonbovlon da rizaĵo, ŝi ne plu emis
manĝi. Vidinte, ke ŝia bofilino montris la mienon netrakteblan, ŝi ne plu kuraĝis provoki Roujia,
nur konsolante al si, ke ŝia bofilino ne kontraŭdiris.

Sur la revena vojo Hongjian petadis pardonon de ŝi por sia patrino.
Roujia nur simple diris: “Tiam vi lasis ŝin pepadi, sed ne diris unu vorton por defendi min.

Ankoraŭfoje mi lernis lecionon.”
Atinginte la hejmon, ŝi diris, ke ŝi havas stomakdoloron kaj ordonis al servistino Li prepari

varmbotelon por varmigi sian stomakon.
“Ĉu vi manĝis ion, kio igas vin malkomforta?” la servistino demandis.
Roujia respondis, ke ŝi ne manĝis ion malbonan, sed ŝi sentis sin malkomforta pro kolero.

Ordinare Hongjian emis riproĉi al ŝi, ke ŝi diris al la servistino la aferon inter gemastroj, sed
hodiaŭ li ne kuraĝis eldiri. Tiun nokton Hongjian ne plu donis atenton al ŝi. La sekvantan
matenon regis kvieto inter la geedzoj. Ĉe matenmanĝo servistino Li demandis al Hongjian, kion li
volas manĝi por la tagmanĝo. Li diris, ke li reiros al la hejmo de siaj gepatroj kaj eble ne revenos
por tagmanĝo, kaj ordonis al ŝi, ke ne necesas prepari manĝaĵon.

Kun malvarma rideto Roujia diris: “Sernjo Li, vi povos ŝpari penojn poste, ĉar la sinjoro
neniam revenos por manĝoj. Lia patrino diris, ke la manĝaĵoj estas venenitaj.”

Kuntirinte siajn brovojn, Hongjian diris: “Ve! Kial vi diris tion al ŝi...”
Forte batante la teron per la kalkanumo de sia dekstra ledŝuo, ŝi diris: “Mi ekhavas emon diri

al ŝi. Sernjo Li estas atestanto ĉi tie, kaj mi volas klarigi la aferon. Ekde nun, eĉ se vi batus min
ĝis morto aŭ mortigus min per tranĉilo, mi neniel iros al la hejmo de viaj gepatroj. Kiam mi
mortus kaj via familio kun alta klereco farus oferadon al mi per manĝaĵoj, eĉ mia fantomo ne
venus...” Ĉe tio ŝiaj larmoj flue perlis el la okuloj. Korŝirita Hongjian stariĝis por konsoli ŝin. Ŝi
lin forpuŝis... “Kaj por alia afero, de nun ni zorgos nur pri respektivaj aferoj. Ne parolu al mi pri
viaj aferoj. Niaj familianoj ĉiuj agos kiel lakeoj de japanoj, dum eĉ la hundo, kiun via familio
bredas, konas justecon kaj pravecon.”

Dirinte tion, ŝi sin turnis kaj foriris. Malsuprenirante laŭ la ŝtuparo, ŝi zumis anglan arion,
esprimante, ke ŝi tute ne zorgas pri io ajn.

Ĉagreniĝa kaj malbonhumora, Hongjian ankaŭ ne volontis iri al la hejmo de siaj gepatroj.
Dunweng telefone urĝis lin, tiel ke li iris kaj aŭskultis al la longa predikado de sia patro. Hongjian
ekhavis rankoron kontraŭ siaj familianoj kaj rifuzis resti hejme pli longe. Forlasinte la hejmon, li
iris al la ŝipkompanio kontakti ties direktoron por peti informon pri vojaĝkosto, sed li ne povis
vidi lin kaj difinis rendvuon kun li en la sekvanta tago. Li iris al la hejmo de sinjoro Wang, sed tiu
forestis. Tiam la tramoj plenplenis de homoj, kiuj reiris hejmen post ofichoroj. Ne povinte enŝovi
sin en tramon, li piediris direkte al la hejmo, pensante, kiel dispeli la antagonisman senton de
Roujia. Ĉe la enirejo de strato li vidis la aŭton de la familio Lu kaj li eksentis bulon en la gorĝo.



Sieĝata Fortikaĵo

255

Kiam li malfermis la malantaŭan pordon, li trairis la kuirejon komune uzitan kun domposedanto.
Servistino Li ne estis hejme. Ladaĵo kuirita sur la forneto sonis glugle. Kiam li supreniris duone
de la ŝtuprao, li vidis la pordon de la saloneto fermetita kaj aŭdis sinjorinon Lu laŭte paroli ene.
Lin kaptis indigno. Li ne volis eniri, kvazaŭ liaj piedoj estus najlitaj sur la tero. Li aŭdis ŝin diri:
“Tiu ulo Hongjia ne havas kapablon, sed tenas flamiĝeman temperamenton. Eĉ se servistino Li ne
dirus al mi, ankaŭ mi scias tion. Roujia, viro ŝajnas infano, kiun oni ne devas spoil (dorloti). Vi
estas tro cedema al li...”

Sango svarmis ĝis lia vizaĝo. Li tre dezirus eligi laŭtan krion kaj ĵeti sin enen. Subite li aŭdis
la malsuprenirantajn paŝojn de servistino Li . Timante, ke li sentos embarason, kiam ŝi vidos lin,
li ŝteliris eksteren de la pordo. Pro la kolera fajro en la koro li jam forgesis la frostan venton
penetrantan ĝis la osto. Li ne sciis, kiam tiu abomeninda virino forruliĝos. Li simple ne volis iri
hejmen por vespermanĝo. Ĉiaokaze, ĉar li estis jam senlabora kaj pretis peti almozon, ne necesis
ŝpari tiujn groŝojn. Post kiam li trapasis kelkajn stratojn, lia kolero iom mildiĝis. Preterirante
panbutikon de fremdlandano, li vidis prilumitan monstrofenestron kun diversspecaj kukoj. Ekster
la fenestro staris maljunulo en ĉifona mallonga jako, fiksrigardante la aĵojn en la fenestro. Li
brakportis korbon kun krude faritaj argilaj pupoj kaj ventradoj el vakspapero. Hongjian pensis, ke
nun la infanoj en la urbo ne ŝatas tiujn simplaĉajn ludilojn, ĉar multas rafine faritaj fremdlandaj
varoj por ilia elektado, kaj ke la kompatinda maljunulo ne sukcesos ilin elvendi. Kaj subite ideo
venis al li en la kapon, ke li ĝuste similas tiujn ludilojn en lia korbo, kaj neniu interesiĝas pri li
dum ĉi tiuj tagoj, kio indikas, kial estas tre malfacile por li trovi laboron. Eliginte suspiron, li
elpoŝigis la monujon donitan de Roujia kaj donis du monbiletojn al la maljunulo. Du malgrandaj
almozpetantoj, kiuj atendis la klientojn elvenintajn el la panbutiko kaj petis almozon, alrapidis al
li por peti monerojn kaj sekvis lin dum peco da vojo. Kiam li sentis malsaton pro vojirado, li
elektis malmultekostan rusan restoracion kaj volis eniri. Kiam li etendis sian manon en la poŝon,
li trovis la monujon jam malaperis senspure. Li, pro anksio, tiel delikate ŝvitis en la frosta vento,
ke li sentis fajnan tavolon da vaporo de sento, anstataŭ ŝvito. Kiel malfortuna tago estas hodiaŭ!
Mi devas reiri hejmen. Mi eĉ ne havas monon por preni tramon. Li elverŝis sian tutan rankoron
sur Roujia. Se sinjorino Lu ne irus al lia hejmo, li neniel ĝuus la frostan venton sur strato; se li ne
irus en strato, li ne perdus sian monujon. Sinjorino Lu estis la onklino de lia edzino kaj Roujia
invitis ŝin... Eĉ se ŝi ne invitus ŝin, li riproĉus ŝin. Kaj cetere, laŭ sia kutimo li metis monon
poparte en frontajn, malantaŭajn, dekstrajn kaj maldekstrajn poŝojn. Poŝŝtelisto maksimume
malplenigis unu poŝon. Kaj la monujo donis oportunecon al poŝŝtelisto forpreni la tuton da mono.
Tio ja estis brila ideo elpensita de Roujia.

Servistino Li estis lavanta manĝilarojn. Kiam ŝi vidis lin, ŝi demandis: “Ĉu vi jam
vespermanĝis, sinjoro?”

Li afektis ne aŭdi ŝin. Ŝi neniam vidis lin reveni kun tiel serioza mieno, kaj maltrankvile ŝi
okule sekvis lin eliri el la kuirejo.

Kiam Roujia vidis lin, demetinte la ĵurnalon en la mano, ŝi stariĝis kaj diris: “Jen vi revenas!
Ĉu estas malvarme ekstere? Kie vi prenis vespermanĝon? Ni atendis kaj atendadis vin, sed vi ne
revenis. Ni manĝis sen atendi vin plu.”

Li jam pretigis sin iri kiel eble plej rapide al la hejmo por vespermanĝo. Nun kiam li sciiĝis,
ke ili jam prenis la vespermanĝon, li trovis kontentecon en sia malespero, kvazaŭ tio starigus
solidan bazon por lia kolero, tiel ke li povus levi plej bruan kvereladon. Kun severa mieno li diris:
“Mi ne havas parencon, ĉe kiu mi povas preni manĝon. Mi kompreneble ne manĝis.”
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Roujia mirplene diris: “Do, rapide ordonu al sernjo Li fari aĉetojn. Kien vi jam iris? Vi
atendigis nin longe! Mia onklino venis speciale por vidi vin. Ni atendis kaj atendadis, sed vi ne
revenis. Ni retenis ŝin por vespermanĝo!”

Kiel dronanto, kiu kaptis la ekstremon de ŝnuro kaj forte tenis ĝin, Hongjian diris: “Ho!
Okazis, ke ŝi alvenis! Nemirinde! Ŝi jam formanĝis mian porcion kaj mi havas nenion por manĝi.
Mi dankas ŝin pro ŝia alveno por vidi min, sed mi ne invitis ŝin! Mi ne iras al ŝia hejmo, kial ŝi
venis al mia hejmo? Via onklino estis retenita por manĝo, dum via edzo devas suferi malsaton.
Nu, tio kontentigas vin. Mi eltenu malsaton dum unu tago. Ne ordonu al sernjo Li fari aĉetojn.”

Roujia sidiĝis, kaj preninte ĵurnalon, ŝi diris: “Mi pentas, ke mi donas atenton al vi, senraciulo.
Se vi volas resti malsata, vi meritas tion. Kaj tio ne koncernas min. Nu vi ne laboras en la
ĵurnalejo. Do pri kiaj ŝtataj aferoj okupiĝas ekstere vi grandsinjoro de justeco kaj praveco? Vi
revenas tiel malfrue! Mi zorgas pri duono de elspezoj en ĉi tiu hejmo kaj mi rajtas regali gaston.
Tio vin ne koncernas. Kaj krome la manĝaĵoj preparitaj de sernjo Li estas venenitaj kaj estas pli
bone por vi preni tiujn manĝaĵojn kiel eble plej malmulte.”

Malsata kaj kolera, Hongjian eksentis pikan doloron en la stomako. Li havis neniun moneron
en la mano kaj devis atendi ĝis morgaŭ por retrati monon de banko, sed li ne volis peti iom de
Roujia. Li diris: “Ĉiaokaze vi ĝojos, se mi mortos de malsato. Via onklino trovos bonan edzon por
vi.”

Kun malvarma rideto ŝi diris: “Ba! Ŝajnas, ke vi estas freneza. Vi neeble mortos de malsato.
Malsato igas vin ekhavi klaran kapon.”

Lin atakis la kolera tajdo duafoje. Li diris: “Ĉu tio estas la sekreto inicita de via bona onklino
al vi? ‘Roujia, ne tro spoil (dorlotu) vian edzon. Vi devas malsatigi, malvarmigi kaj malbone
trakti lin’.”

Zorgeme esplorinte la vizaĝon de sia edzo, Roujia diris: “Ho, la servistino de la
domposedanto diris, ke ŝi vidis vin reveni. Kial vi ne malkaŝeme supreniris anstataŭ ŝteliste
subaŭskulti al nia interparolo, kaŝante vin duonvoje sur la ŝtuparo? Tian aferon nur viaj du
bofratinoj povas fari. Kaj vi nomas vin honesta kaj malkaŝema viro. Ĉu vi ne sentas honton?”

“Mi volis aŭskulti la interparolon inter vi,” li diris, “alie mi troviĝus en mallumo, ne sciante,
kiel vi kalumnias min malantaŭ mia dorso.”

“Kiel ni kalumnias vin? Kial vi ne eldiras?”
Hongjian blufis: “Vi scias en la koro. Ne necesas por mi eldiri.”
Vere ŝi diris al sia onklino la hieraŭan okazaĵon kaj ili ridis kaj insultis dum interparolado.

Konsiderante, ke ĉio tio falis en liajn orelojn, ŝi sentis iom da maltrankvileco kaj diris: “Tiuj
vortoj ne estis destinitaj por viaj oreloj. Kial vi subaŭskultis? Mi demandas al vi. Mia onklino
diris, ke ŝi volas trovi postenon por vi en sia fabriko. Ĉu tio eniris viajn akrajn orelojn?”

Li salteleviĝis kaj kriis: “Kiu volas, ke ŝi trovos laboron por mi? Eĉ se mi petus almozon, mi
ne turnus min al ŝi! Ĉu ne sufiĉas, ke ŝi jam bredas du hundojn Bobby kaj vi? Diru al ŝi, ke
kvankam Fang Hongjian ‘ne havas kapablon, sed tenas flamiĝeman temperamenton’, li tamen ne
volas esti lakeo de la kapitalista lakeo.”

Ili staris vidalvide.
Kun eksterordinare brilaj okuloj pro kolero ŝi diris: “Ĉiu vorto, kiun ŝi diris, ne estas erara. Ŝi

sentas bedaŭron pri vi. Se vi ne volus vivpanon, ĝi neniel ŝimus. Bone, via patro ‘trovos elirejon’
por vi. Sed dependi de via maljuna patro ne estas io mirinda. Se vi vere havas kapablon, trovu
elirejon mem.”
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“Mi dependas de neniu. Mi jam sendis telegramon al Zhao Xinmei, kaj mi ĵus bone aranĝis
ĉion kun la transporta kompanio. Post kiam mi foriros, vi povos ĝui kvietecon. Vi ne nur povos
reteni vian onklinon por manĝoj, sed ankaŭ por tranokti. Aŭ vi simple povos translokiĝi al ŝia
hejmo kaj lasos vin vivtenata de ŝi, ĝuste kiel Bobby.”

Ŝi iom malfermis siajn lipojn kaj larĝigis siajn okulojn. Finaŭskultinte, ŝi diris
dentkunpremante: “Bone, ni rompu unu kun la alia. Zorgu pri viaj bagaĝo kaj vestoj. Ne plu ĝenu
min per tio. Lastjare vi vagadis senlabore en Ŝanhajo kaj vi sekvis Xinmei landinternen. Kiam vi
perdis laboron tie, vi revenis al Ŝanhajo por ofico, dank’ al la rekomendado de Xinmei. Kaj nun vi
ree perdis la oficon en Ŝanhajo, kaj vi vin turnas al Xinmei en landinterno. Pensu mem. Vi sekvas
lin la tutan vivon kaj buŝprenas la baskon de lia vesto. Ĉu vi estas nenio alia ol lia hundo? Vi
havas nek kapablon nek volon. Ne parolu al mi pri nefleksebla spirito. Vin gardu, ke vi ne vekos
abomenon ĉe tiu amiko. Se li piedbatos vin eksteren, vi refoje revenos al Ŝanhajo. Mi vidos, kiel
vi alfrontos aliajn. Mi tute ne zorgas, ĉu vi iros aŭ ne.”

Ne plu retenante sin, li diris: “Do, bonvole fermu vian buŝon.”
Li forte ekpuŝis ŝian bruston kaj ŝi ŝancele retropasis ĝis la rando de la tablo. Ŝia brako faligis

glason sur la teron. Vitropecoj de la glaso miksiĝis kun akvo.
Anhelante, ŝi diris: “Ĉu vi batas min? Vi batas min!”
Kiel kotona kuglo eksplodanta, servistino Li tuj intervenis, ŝrikante: “Sinjoro, kial vi batis ŝin?

Ŝiaj gepatroj neniam donis baton al ŝi. Kaj kiam mi mamnutris ŝin kiel bebon, mi eĉ ne donis al ŝi
iom fortan frapon. Vi eĉ batis ŝin!”

Dirante, ŝi elverŝis siajn larmojn. Ankaŭ Roujia falis en sofon kaj malĝoje plorsingultis.
Hongjian vidis ŝin kompatinde plori, sed li ne volis kompati ŝin. Lia malamo al ŝi profundiĝis.

Protektante Roujia ĉe la sofo, servistino Li diris: “Ne ploru, fraŭlino! Se vi plu ploras, ankaŭ
mi emas plori...” Dirante, ŝi levis la antaŭtukon por deviŝi siajn larmojn... “Vidu, kiel forte vi
batis ŝin! Fraŭlino, mi vere volas iri diri tion al via onklino. Sed mi timas, ke se mi foriros, li
batos vin.”

Per severa voĉo Hongjian diris: “Demandu al via mastrino, ĉu mi batis ŝin. Rapide venigu
ŝian onklinon. Mi ne batos ŝin, ĉu bone?”

Li pli-malpli forte puŝis la servistinon eksteren de la ĉambro.
Malpli ol unu minuton ŝi ree enkuris kaj diris: “Fraŭlino, mi petos al la filino de la

domposedanto telefoni al via onklino. Ŝi alvenos baldaŭ. Ni ne timas lin.”
Ambaŭ Hongjian kaj Roujia ne pensis, ke ŝi prenas tion serioze. Sed nun ili ankoraŭ troviĝis

en malpaco kaj ne povis unuiĝi por riproĉi ŝin pro ŝia interveno. Roujia forgesis plori kaj
Hongjian surprizite gapis al la servistino, kiel infano rigardanta la strangan beston en zoo.

Post momenta silento li diris: “Nu, se ŝi alvenos, mi foriros. Ankoraŭ ne sufiĉas, ke vi du
virinoj formas koterion kontraŭ mi. Vi ankoraŭ venigos alian por via grupo. Sed vi diras, ke mi,
kiel viro, tiranas vin virinojn. Kiam ŝi foriros, mi revenos.” Li iris preni superveston de la
vestotenilo.

Roujia ne volis, ke ŝia onklino alvenos kaj pli malbonigos la incidenton, sed kiam ŝi vidis, ke
ŝia edzo estas tiel retiriĝema, ŝiaj malestimo kaj malamo al li venkis super ŝia malĝojo. Ŝi raŭke
diris: “Vi estas coward (malkuraĝulo)! Coward! Coward! Mi ne plu volas vidi vin coward!”

Ĉiu ŝia vorto ŝajne vipis sur ŝian edzon por eldevigi lian kuraĝon. Poste sentante, ke tio ne
estas sufiĉe forta, ŝi kaptis kombilon el eburo de la tablo kaj ĝin ĵetis al li. Apenaŭ li turnis sian
kapon por respondi, kiam ĝi peze frapis lin je la maldekstra vangosto antaŭ ol li havis tempon por
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eviti. Ĝi resaltis sur la teron kaj rompiĝis en du pecojn. Roujia aŭdis lin vei pro doloro. Vidinte,
ke ĉe la frapita punkto de la kombilo tuj estiĝis sanga ŝvelaĵo sub la haŭto, ŝi sentis grandan
penton kaj timon, preparante sin kontraŭ lia rebato. Servistino Li iris inter ilin. Hongjian estis
konsternita pro ŝia perverseco. Vidante, ke ŝi rigide staras apogante sin al la tablo kun pala
larmomakulita vizaĝo, ruĝiĝintaj okuloj kaj movetiĝantaj naztruoj, glutante salivon, li naskis
kompaton kaj timon. Tiam aŭdinte paŝojn suprenirantajn de malsupre, li ne plu disputis kun ŝi kaj
nur diris: “Aĥ, vi vere estas venena! Estas ne sufiĉe, ke via familio konas tion, kaj vi levas
kriadon por konigi tion al niaj najbaroj. En ĉi tiu momento la domposedanto jam aŭdis vian
kriadon. Vi ĵus ellernis esti megera spite al via memestimo, sed mi volas konduti kiel ĝentlemano
kaj mi ne devas perdi mian vizaĝon. Mi nun foriras. Se via instruanto alvenos, lernu de ŝi novajn
kapablojn. Vi vere estas bona lernanto. Vi tuj aplikas, kion vi lernis. Avertu ŝin anstataŭ mi. Ĉifoje
mi indulgas ŝin. Poste se ŝi alvenos instrui al vi malbonajn kondutojn, mi iros al ŝia hejmo. Ne
supozu, ke mi timas ŝin. Sernjo Li, se ŝia onklino alvenos, ne akuzu nur min. Vi jam vidis per viaj
propraj okuloj, kiu batis kiun.” Alirinte al la pordo, li laŭte diris: “Mi eliru.”

Li malrapide turnis la anson, por ke la subaŭskultantoj ekster la pordo havu tempon por tuj
ŝteliri, kaj foriris. Roujia senhelpe vidis lin eliri el la ĉambro. Kolapse kuŝante en la sofo, ŝi metis
sian kapon en la manojn kaj mizere ekploris. La torento de varmaj larmoj fluis ne nur el ŝiaj
okuloj, sed ankaŭ el ŝia koro kaj el ŝia tuta korpo por kune elverŝi ŝiajn sentojn.

Kiam Hongjian trairis la pordon, liaj nervoj jam estis sensentaj al frideco. Li nur konsciis, ke
lia maldekstra vango brulas. Liaj pensoj kirliĝis, kiel neĝflokoj tumulte flirtis en la norda vento
sur la ĉielo. Li paŝis sencele. La vojlampoj, kiuj ne dormis tra tuta nokto, transdonis lian ombron
unu al la alia. Alia memo en li ŝajne diris: “Finita! Finita!” La disaj pensoj tuj kolektiĝis, kaj li
eksentis sin en angoro. Subite lia maldekstra vango malklare doloretis. Li palpis kaj sentis glue
malsekecon. Supozante, ke ĝi sangas, li estis konsternita, tiel ke lia koro kvietiĝis kaj liaj kruroj
moliĝis. Paŝante sub la lamplumo, li ne vidis sangmakulon sur siaj fingroj, kaj li certis, ke liaj
larmoj elfluis. Samtempe li sentis sin elĉerpita kaj malsata. Instinkte li etendis manon kaj fosis en
la poŝo por mono, tiel ke li povis aĉeti panon el kolportisto, sed li ekmemoris, ke li ne havas
monon kun si. Malsata homo emis bruli de kolero, sed la brulado estis nutrita per papero kaj ne
daŭris longe. Havante neniun lokon por iri, li pensis, ke estas pli bone reveni hejmen por dormo.
Eĉ se li estis renkontonta sinjorinon Lu, li ne timos ŝin. Kaj se li konfesos, ke li batis la unua, la
kruela rebato de Roujia al li povos nuligi la interbatadon. Li ekrigardis la brakhorloĝon kaj estis
jam post la deka. Li ne certis, kiam li eliris, kaj ke eble ŝia onklino jam foriris. Ne vidinte ŝian
aŭton ĉe la enirejo de la strateto, li trankviliĝis.

Kiam li trapaŝis la sojlon, la domposedantino aŭdis bruon kaj ŝi hastis elen, dirante: “Jen estas
vi, sinjoro Fang! Via edzino sentas sin malbona kaj foriris kun sernjo Li al la hejmo de sia onklino.
Ili ne revenos hodiaŭ. Jen estas la ŝlosilo al via ĉambro, kiun ŝi restigis al mi por transdoni al vi.
Morgaŭ matene matenmanĝu ĉe mi. Sernjo Li jam aranĝis tion.”

Lia koro sinkis plumbe kaj nerepreneble. Li mekanike prenis la ŝlosilon kaj diris dankon al ŝi.
Ŝi ŝajne volis diri al li kelkajn vortojn, sed li rapidigis siajn paŝojn supren al sia ĉambro.
Malferminte la pordon de la litĉambro kaj ŝaltinte la lampon, li trovis, ke la disrompita glaso kaj
kombilo ankoraŭ kuŝas en la sama loko kaj mankas unu el la amaso da kofroj. Li staris en stuporo.
Liaj sensentaj menso kaj korpo ne povis montri signon de maltrankviliĝo kaj kolero. Roujia jam
foriris, sed ŝiaj kolera mieno, plorvoĉo kaj vortoj ankoraŭ restis sen malaperi en la aero de la
ĉambro. Vidinte nomkarton sur la tablo, li aliris kaj trovis, ke ĝi estas de sinjorino Lu. Impulsite
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de kolero, li disŝiris ĝin kaj minace diris: “Bonege, vi estas tro libera kaj forlasis min! Diablo vin
prenu! For, for vi ĉiuj de ĉi tie!”

Lia momenta eksplodo de furiozeco konsumis lian restantan forton, kaj li fariĝis tiel malforta,
ke li emis ploradi senĉese. Sen malvestado li falis sur la liton, sentante, ke la ĉambro turniĝadas
ĉirkaŭ li. Malbonege, li pensis. Mi neniel malsaniĝos. Morgaŭ mi iros vidi tiun direktoron. Se la
afero estos bone aranĝita, mi preparos vojaĝkoston, tiel ke mi povos pasigos la ĉinan Novjaron en
Ĉongĉingo. Espero refoje leviĝis en lia koro, kvazaŭ malseka ligno, kiu ne povis ekbruli, sed jam
komenci eligi fumon. Ŝajnis, ke ĉio povos esti solvita per ia rimedo. Antaŭ ol li konsciiĝis, la
malluma tero kaj obskura ĉielo ĉirkaŭfermiĝis kaj strikte volviĝis, kiel senluma nokto. Li falis en
dormon. Komence lia dormo estis tre fragila. Lia malsato, kiel tenajlo, penis dispremi lian
komaton, sed li subkonscie malhelpis ĝin. Iom post iom la tenajlo malstreĉiĝis kaj malakriĝis, kaj
lia dormo fariĝis tiel solida, ke ĝi ne povis esti tenajlita. Sen sonĝo kaj senso ĝi estis la primitiva
dormo de la vivo kaj samtempe la samplo de morto.

Tiu malnova murhorloĝo heredita de liaj prapatroj senhaste kaj aplombe donis batojn, kiel se
ĝi akumulus la tempon de duontago kaj sonus en la profunda nokto, kalkulante “unu, du, tri, kvar,
kvin, ses”. Tio estis la sesa horo. Antaŭ kvin horoj Hongjian paŝis sur la revena vojo, intencante
bone trakti Roujia kaj admoni al ŝi ne kaŭzi malpaciĝon inter geedzoj pro la incidento en antaŭa
tago. Tiam Roujia atendis lin hejme por vespermanĝi, esperante, ke li repaciĝos kun ŝia onklino
kaj laboros en ŝia fabriko. Tiu eksmoda tempokalkulilo senintence entenis la ironion kaj
despontiĝon al la vivo, pli profundajn ol ĉiuj paroloj, ploroj kaj ridoj.

(Fino)
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