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§021 Surŝtona Fluokuro 栾家濑 
§022 En Montaro 山中 
§023 Adiaŭ al printempo 送春辞 
§024 Sola en Aŭtuna Nokto 秋夜独坐 
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§028 La Flavflora Rivero 黄花川  
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Wang Wei(701—761) 

Wang Wei, poeto erudita, 
majstro de pentro, idilio, 

muziko kaj kaligrafio, 
vera talento multmerita 

 
Pri nubaprec’ aŭ sid’ medita 

bilde poemis li pri ĉio. 
Wang Wei, poeto erudita, 
majstro de pentro, idilio. 

 
La verda mont’ post pluv’ subita, 

fontakvo, kaj kuir-fumstrio, 
ĉarmas kune en harmonio, 

danke al lia plum’ elita. 
 

Wang Wei, poeto erudita. 
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§001 Ĉe Adiaŭo al Amiko 

"Kien vi iros?" mi dediĉas vinon 
ĉe disiĝ' descendinte de ĉevalo. 
Respondis vi, ke pro la elreviĝo 
vi ermitiĝos al suda montvalo. 
Adiaŭ! Ho, mi ne demandu plue! 
Senfine blankos nur la nub-vualo. 
                    Trad. Guozhu 
    送别 
下马饮君酒，问君何所之。君言不得意， 
归卧南山陲。但去莫复问，白云无尽时。 

 

§002 Kampo en Printempo  

Super la domo turtaj triloj ŝprucas, 
Abrikotfloroj blankas ĉevilaĝe. 
Mi per hakilo freŝajn vergojn stucas, 
Kun hoj' kondukas fonton sendamaĝe. 
Hirundoj l' oldan neston jam rekonas, 
Kaj mi rigardas novan kalendaron. 
Sopiras, ke vi en vojaĝo dronas  
Mi, triste nur demetas la pokalon. 
             Trad. Shi Chengtai 
春中田园作 
屋上春鸠鸣，村边杏花白。持斧伐远扬，荷锄觇泉脉。 
归燕识故巢，旧人看新历。临觞忽不御，惆怅思远客。 
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§003  Preter Persikfloroj 
Fiŝboato flosas laŭ printempa monto. 
Tra brakum' de persikfloroj la veturo. 
Aprecante arbajn ruĝojn li alvenas 
riverfinon, Jen: nenia homa spuro. 

 
Tra mont-aperturo pita kaj obskura, 
ekvidiĝis ebenaĵoj infinitaj. 
Fore rigardate--arboj nubkisantaj, 
kaj proksime: mil bambuoj dislokitaj. 

 

La fiŝisto ekprezentis sian nomon 
al lokanoj, kiuj, en vest’ prafasona, 
kune loĝis sur tiu persika ruro, 
ĝuis sian ermitvivon paca, bona. 
 
Sub luno, pinoj, kuŝas kvietaj domoj. 
Sunleviĝe bruas kokoj, bojoj rure. 
Aŭdinte venon de ekstermonta gasto, 
ili kun scivol’ invitis lin konkure. 
 
Tage, stratoj bonvenigas for fal-florojn, 
kaj vespere la akvovilaĝ' ĉe strando. 
Pro milito ili fuĝis el hommondo, 
poste do longdaŭre vivis en felando. 
 
Kiu eldvenus mondon en la valo ? 
Laŭsupoze : tie krom nuboj — nenio ! 
Ne konsciis la fiŝist' la lokon rara, 
ĉar lin ekturmentis forta nostalgio . 
 
Fore de l' mirgroto, poste la fiŝisto 
renavigis al la loko arkadia, 
kvankam kun memfid'li tamen neatendis 
ke l' pejzaĝoj tie iĝis tut alia. 
 
Siatempe li memoras bone l'vojon. 
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La celloko estis post kelka meandro.　 
Nun jam ĉie fluas persikflora akvo,　 
sed por ĉiam malaperis la mirlando ! 

                     Trad. Guozhu 
 

桃源行 
 

渔舟逐水爱山春，两岸桃花夹古津。 
坐看红树不知远，行尽青溪忽值人。 
山口潜行始隈隩，山开旷望旋平陆。 
遥看一处攒云树，近入千家散花竹。 
樵客初传汉姓名，居人未改秦衣服。 
居人共住武陵源，还从物外起田园。 
月明松下房栊静，日出云山鸡犬喧。 
惊闻俗客争来集，竞引还家问都邑。 
平明闾巷扫花开，薄暮渔樵乘水入。 
初因避地去人间，及至成仙遂不还。 
峡里谁知有人事，世中遥望空云山。 
不疑灵境难闻见，尘心未尽思乡县。 
山洞无论隔山水，辞家终拟长游衍。 
自谓经过旧不迷，安知峰壑今来变。 
当时只记入山深，青溪几度到云林。 
春来遍是桃花水，不辨仙源何处寻。 

 

 

§004-1  Al s-ro Pei Di en vilao Wangchuan 1) 

Frida monto fariĝas verde blua, 
Aŭtuna rojo pli murmure klaras. 
Ĉe heĝa pord' kun apogil' mi staras, 
En vent' aŭskultas pri ĉirpado brua. 
Ĉe la pramejo suno jam subiras, 
Super vilaĝ' leviĝas fumo sole. 
Mia amiko jam ebrias fole, 
Antaŭ mi kantas kaj dancante giras. 
1) vilao Wangchuan (ŭangĉŭan) en monto Zhongnan apud urbo Lantian, prov. 
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Shaanxi estis somerumejo de Wang Wei. 

                   Trad. Shi Chengtai 
 
004-2 
Jen la friska mont' denove verdas, 
lirlas verve akvo la aŭtuna. 
Ĉe la branĉa pord' mi kane staras 
kaj en vent' cikadan kanton spertas.  
Brilas la pramej' ĉe falo suna; 
en vilaĝo, sola fum' spiralas. 
Jieyu venas fine, en ebrio, 
antaŭ Wuliu kantas kun pasio.2) 
2) Wuliu (vulju) – alinomo de poeto Tao Yuanming (367-427), Jieyu (ĝjeju) estis 

famulo dum la periodo Printempo-Aŭtuno (722 aK.-481 a.K), kiu kuraĝe mokis 

Konfuceon. Tie ĉi poeto Wang Wei per ambaŭ aludas sin kaj sian amikon Pei Di. 
                            Trad. Seimin 
 
 

辋川闲居赠裴秀才迪 
 

寒山转苍翠，秋水日潺湲。 
依仗柴门外，临风听暮蝉。 
渡头余落日，墟里山孤烟。 
复值接舆醉，狂歌五柳前。 

 

 

§005-1  Responde al s-ro Zhang  

Maljune plaĉas al mi nur kvieto. 
Jam zorgas monde mi nun pri nenio, 
Oficas politike sen genio, 
Ermite vivos sur malnova bedo. 
La monta luno sur liuto brilas, 
Blovas la pina vent' al mia vesto. 
Demandas filozofe vi pri l' Esto, 
Kaj kun fiŝista kant’mi foren iras. 
                Trad. Shi Chengtai 
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§005-2  

OLDAĜE  
Oldaĝe inklinas mi nur al kvieto, 
kaj krome eksciti min povas nenio. 
Revene mi do al malnova arbaro, 
ĉar mankas al mi vivatut' en socio. 
 
La pinaj ventblovoj malligas rubandon, 
montluno prilumas al mi liutludon. 
Se oni demandas pri karierismo, 
bonvole aŭskultu fiŝkantan aludon. 

Trad. Guozhu 
 

酬张少府 
 

晚年惟好静， 
万事不关心。 
自顾无长策， 
空知返旧林。 
松风吹解带， 
山月照弹琴。 
君问穷通理， 
渔歌入浦深。 
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§006 Vizito al Templo Aromamasa 

Al templo – mi ne sciis, kie, 
Tra nubaj pintoj, liojn for. 
Senhomaj padoj tra praarboj, 
Montfendoj, jen kaj jen sonor’. 
Sufokas l’ akvojn akraj rokoj, 
Radioj frostas en pinverd’. 
Krepuske – ĉe laget’en paca 
Medito kun venena drak’. 

Trad. Kris Long 
 

过香积寺 
 
不知香积寺， 
数里入云峰。 
古木无人径， 
深山何处钟。 
泉声咽危石， 
日色冷青松。 
薄暮空弹曲， 
安禅制毒龙。 

 

 
§007-1 

Aŭtuno ĉe montvilao 
En la montar’ kvieta senhombrua, 
Post pluvo de aŭtuno jam malfrua, 
La hela luno brilas inter pinoj, 
Sur ŝtono klaras fonta akvo flua.  
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Bambuoj bruas --- lavistinoj venas; 
Pro fiŝboatoj lotusfloroj tremas. 
Kvankam arom’ printempa ne plu estas 
Ĉi tie resti ni sinjoroj emas. 

Trad. Laŭlum  
 
§007-2 

Tra montoj dum aŭtunkrepusko 
Montar-malpleno. Kun – neniu. 
Vespervetero nun: aŭtun’. 
Tra pinoj flagras lunlumbrilo, 
Trans ŝtonojn fluas pura font’. 
Bambuklakadon – lavistinoj, 
Lotusojn puŝas fiŝboat’. 
Printempaj floraromoj – foras. 
Sed – restu supre plu, Sinjor’. 

Trad. Kris Long 
 

山居秋暝 
空山新雨后，天气晚来秋。 
明月松间照，清泉石上流。 
竹喧归浣女，莲动下渔舟。 
随意春芳歇，王孙自可留。 

 

 

§008-1  La Vilao ĉe Zhongnan-monto 

Mezaĝe ŝatas Vojon mi adore, 
kaj loĝas olda ĉe la Suda Monto. 
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Ofte ekskursis sola bonhumore, 
pejzaĝon ĝuis kun zenisma sponto.  
Mi iris ĝis la font' de la rivero, 
side aprecis pri nuba profilo. 
Renkonte arbhakiston en vespero, 
forgesis revenon pro ĝojbabilo. 

Trad. Guozhu 
§008-2 

SUDMONTAZILO  
Mezaĝan min la Voj' altiris, 
Sudmonto - jen vespera hejm'. 
Humoro spronas min esplori, 
sen cel' malplenon sondi mem. 
Alvagi fonton de l'rivero, 
gvatsidi ĝis nubforma temp' 
aŭ - kun hakisto tra l'arbaro 
babili sen hejmenirem'. 
                Trad. Kris Long 
 
.终南别业 
 
中岁颇好道，晚家南山陲。 
兴来每独往，胜事空自知。 
行到水穷处，坐看云起时。 
偶然值林叟，谈笑无还期。  
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§009 

VIVI EN MONTARO: IMPROVIZITAJ VERSOJ 

Soleco fermas branĉan pordon, 
lumsinkon frontas ombra vast'. 
Pinneste svarmas cikonioj. 
Vimenbaril' - sen rara gast. 
Bambuoj molaj repolenas, 
lotusoj ruĝaj - sen eksvest'. 
Lanternoj ĉe l'pramejo brulas. 
Kelkloke - trapdruprikoltist'... 
              Trad. Kris Long 
 
     山居即事  
 

寂寞掩柴扉， 
苍茫对落晖。 
鹤巢松树遍， 
人访荜门稀。 
绿竹含新粉， 
红莲落故衣。 
渡头烟火起， 
处处采菱归。 

 

§010-1  Monto Zhongnan 1) 

La monto proksimiĝas al ĉielo, 
Zigzagas al la maro sur la tero. 
Griza nebulo ĉirkaŭ mi turniĝas, 
Kaj blanka nubo ŝvebas en aero. 
Mi por rigardi sur la pinto staras, 
Rokojn la helo kaj l' obskur' muaras. 
Mi deziras tranokti sur la monto, 
Trans roj' al iu mi demandon faras. 
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1) monto Zhongnan – en la nuna prov. Saanxi. 
Ttrad. Shi Chengtai 
 

010-2 ZHONGNAN-MONTO 

Proksimas Taiyi-monto al ĉielo, 
ĝis mar' kun montoj lige en federo. 
Returnen: blankas nubvualoj ŝirme, 
Enen: nebul' bluas ĝis malapero. 
 
Varias tie spacoj de la steloj. 
Ŝanĝiĝas nuba-suna la vetero. 
Por serĉi tranoktejon en vilaĝo, 
mi petas arbhakiston trans rivero. 
                Trad. Guozhu 
    终南山 

太乙近天都， 
连山接海隅。 
白云回望合， 
青蔼入看无。 
分野中峰变， 
阴晴众壑殊。 
欲投人处宿， 
隔水问樵夫。 

 

 

§011 Adiaŭ al Abe, kiu revenas al Japanio  

 
Senlime vastas akv-etendo, 
Kaj vi trans mar' al oriento 
Veturos de Ĉinio fore, 
Ĉu pere de aero sore? 
 
Al sun' direktos via celo, 
Velo migros laŭ venta pelo. 
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Testudoj nigros dum-obskure, 
Torentoj ruĝos fiŝokule. 
 
Aer' hejmloka vin konsolos, 
Sed la insulo vin izolos. 
Ve, restos vi sur fremda tero, 
Ho, eble trafus min letero. 
           Trad. Shi Chengtai 
 
 
 

送秘书晁监还日本国 
 

积水不可极， 
安知沧海东！ 
九州何处远， 
万里若乘空。 
向国惟看日， 
归帆但信风。 
鳌身映天黑， 
鱼眼射波红。 
乡树扶桑外， 
主人孤岛中。 
别离方异域， 
音信若为通。 
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§012 
Wang Wei  

Sinjorino Xi 
Ne forgesi malnovan favoron 
pro la nova dorlota sieĝo. 
Kun okuloj larmaj al la floroj 
ŝi diris nenion al Chu-reĝo. 

Trad. Guozhu 
 

息夫人 
 
莫以今时宠， 
宁亡旧日恩。 
看花满目泪， 
不共楚王言。 

 
 
§013-1 

 Ĉe la heĝo 
Hom’ nevideblas en silenta monto, 
Nur homaj voĉoj eĥas en krepusko. 
La sunrebril’ penetras la densejon 
Kaj kuŝas sur la velurverda musko. 

Trad. S.J.Zee 

 

 

 14 



 

013-2 Lu Zhai  

Neniu vidiĝas en monto, 
Mi aŭdas, ke iu parolas. 
Rigardas mi al la arbaro, 
Sur musko la lumo petolas. 
          Trad. Shi Chengtai 

013-3 Luĝaj 

Hom’nevideblas en kvieta monto. 
Nur homaj voĉoj eĥas en krepusko. 
La sunrebril’ penetras la densejon 
Kaj kuŝas sur la velurverda musko. 

Trad . Laŭlum 

013-4 Cervoparko 

Montar’-malpleno. Kun – neniu. 
Apenaŭ aŭdeblas homa voĉ’. 
Vesperradi’ arbarprofunden: 
Rebrilas verda musksurfac’. 

Trad. Kris Long 
     鹿柴 
空山不见人，但闻人语响。 
返景入深林，复照青苔上。 
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§014-1 Pavilono en bambuaro 

Mi sidas sola en la bambuaro, 
Sepkordon ludas kaj buŝfajfas nun. 
Tiun desejon konas ja neniu, 
Por min prilumi venas nur la lun’. 

Trad. S.J.Zee 
§014-2 

Loĝejo en bambuaro 
Sidas sola mi kun ĝuo 
Ludas harpon mi korŝire 
Kaj voĉkantas tire. 
Ne entrudas iu homo – 
Min neniu ĝenas; 
Nur la lun’ kun bela lumo 
Min saluti venas. 

Trad. Kenĵi Ossaka 
 
 

竹里馆 
独坐幽篁里，弹琴复长啸。 
深林人不知，明月来相照。 
 
 
 

 

§015  Birdkanta Valo 
Defalas osmantfloroj – hom’sen falo. 
Printempa nokt’kvietas la montaro. 
Ekmiras birdoj je leviĝ’de l' luno 
Kaj pepas brue en profunda valo. 
               el EPĈ 1988-01, p41.  
 
鸟鸣涧 
人闲桂花落，夜静春山空。 
月出惊山鸟，时鸣春涧中。 
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§016-1 Poemo 
Vi, kiu venis de l’ naskiĝvilaĝo, 
Ja devas scii pri ĝia novaĵo. 
Ĉu l’ umearbo ĉe l’ fenestro floris 
Jam en la tag’ de via forvajaĝo? 

Trad. S.J.Zee 

§016-2 Al amiko 

Vi ĵus alvenas de la hejma loko, 
Do kiel iras ĝi en lastaj horoj? 
Ĉu antaŭ la fenestro bellatisa 
La umearbo estas jam kun floroj? 

Trad. Laŭlum 
杂诗 

君自故乡来，应知故乡事。 
来日绮窗前，寒梅著花未。 

 

§017 

Junuloj 
Per vino multekosta, nome la Xinfeng-nektaro, 
En alta domo varme tostas nova amikaro --- 
Xianyang-aj kavaliroj ja plejparte estas knaboj. 
Ligiĝis sur apuda plorsaliko la ĉevaloj. 

Trad. Laŭlum 
少年行  

新丰美酒斗十千，咸阳游侠多少年。 
相逢意气为君饮，系马高楼垂柳边。 
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送元二使安西 
渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。劝君更进一杯酒，西出阳关无故人。

§018-1 Al Yuan-er, kiu veturas komisiite al Anxi 1) 

En Weicheng matenpluvo saturetis la stratpolvon, 2) 
Kaj ĉe l’ gastejo freŝe verdaj staras la salikoj. 
Ankoraŭ unu glason malplenigu, mi vin petas, 
Trans Yangguan okcidente ne troviĝos jam amikoj! 3) 
1) Anxi (anŝji) – en la nuna Xinjiang-a Ujgura Aŭtonoma Regiono; 

2) Weicheng (ŭejĉeng) – urbo ne malproksime de Chang’an, la ĉefurbo de 

Tang-dinastio; 

3) Yangguan (janggŭan) – tiama landlima pasejo, en la nuna Xinjiang-a Ujgura 

Aŭtonoma Regiono. 

Trad. S.J.Zee 

§018-2 Al amiko sendata al Anxi 
Post pluv’matena en Weicheng kaj polvo-malsekigo, 
Ĉe la gastej’ smeralde verdas freŝe la salikoj. 
Ankoraŭ unu glason trinku, kara, mi vin petas, 
Trans Yangguan en la okcidento mankas koramikoj. 

Trad. Laŭlum 

§018-3  Kanto pri Vej-urbo  

Matenpluv' sur voj' ĉe Vej'; 
La salikoj ĉirkaŭ la gastej'. 
Prenu tason de blankvin', 
sen konatoj trans Yang-pasej' ! 
                Trad. Saŭkio  
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§019 

 Penso pri la fratoj  

okaze de la festo  

de la Naŭa de la Naŭa Monato 
For de l’ hejmloko gastas mi kaj estas mi en solo, 
Kaj festotage l’ karajn homojn des pli mi sopiras; 
Mi scias fore, ke la fratoj kun kornusa floro 
Fratmankon sentas, kiam ili sur altaĵon iras. 

Trad. Laŭlum 
 
 

九月九日忆山东兄弟 
 

独在异乡为异客， 
每逢佳节倍思亲。 
遥知兄弟登高处， 
遍插茱萸少一人。 
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§020 

SPEKTI ĈASADON 

En forta vent' krakadas korn-pafarko. 
Ĉasas en Weicheng generalo lofe. 
Tra velkaj herboj akras agl-okuloj. 
Finiĝis neĝ'. Galopas facilmove. 
 
Ĵus preter Xinfeng lia trupo kuris, 
kaj fulme jam revenis al kazerno. 
Rigardu al la lok' de gipfaligo --- 
pendas senlim' de vespera nubsterno. 

Trad. Guozhu 
 

观猎 
风劲角弓鸣， 
将军猎渭城。 
草枯鹰眼疾， 
雪尽马蹄轻。 
忽过新丰市， 
还归细柳营。 
回春射雕处， 
千里暮云平。 
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§021 

SURŜTONA FLUOKURO 

En la susuroj de aŭtuna pluvo, 
sur ŝtonoj glitas basa flu' rapide. 
Interpuŝiĝas saltaj akvoperloj. 
Blanka arde' subiĝas surprizite. 

Trad. Guozhu 
栾家獭 
飒飒秋雨中，浅浅石榴泻。跳波自相溅，白鹭惊复下。 

 

§022-1 

En Montaro 
Sur blankaj ŝtonoj kuras rojo. 
Folioj mincas. Tago frida. 
Ne pluvas en montara vojo. 
De vaku’ iĝis vest’ humida. 

Trad.Guozhu 
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022-2  En Montaro 
Dornriveret’ blankroke hirtas. 
Frost’ supre. Ruĝfoli-falad’. 
Montaraj padoj prasenpluvaj. 
Malplenlazur’ homvestojn trempas. 

Trad. Kris Long 
山中 
荆溪白石出，天寒红叶稀。山路元无雨，空翠湿人衣。 

 

§023 Adiaŭ al printempo 
Oldiĝis homo tag’ post tago. 
Printemp’ forpasis jar’ post jaro. 
Drinku la tason ĝis la fino, 
kaj ne bedaŭru pri l’ florfalo! 

Trad.Guozhu 
 
送春辞  
日日人空老，年年春更归，相欢在尊酒，不用惜花飞。 
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§024  Sola en Aŭtuna Nokto 

Mi sidas sola, vee pri tempioj. 
Baldaŭ noktmeze, en vaka salono. 
En pluvo dise falas montaj fruktoj, 
Sub lamp’ insektoj ĉirpas de gazono. 
Neeviteblas blankiĝo al haroj, 
Nek gajnos oron per saĝula ŝtono. 
Por fori de oldeco kaj malsanoj, 
la vojo --- studi pri Buda rezono. 

Trad. Guozhu   
 
秋夜独坐 
独坐悲双鬓，空堂欲三更。 
雨中山果落，灯下草虫鸣。 
白发终难变，黄金不可成。 
欲知除老病。唯有学无生。 

 

 

§ 025  Ŝerce Skribi Sur Roko  
Ĉarma roko ĉe fonto en izolo. 
Vintason tuŝe salikharoj pendas. 
Se mankas al printempa vent’ bonvolo, 
Kial petalojn falajn blove sendas? 

Trad.Guozhu 
 
戏题盘石 
可怜盘石临泉水，复有垂杨拂酒杯。 
若道春风不解意，何因吹送落花来？ 
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§ 026 

Kamparo ĉe Ŭej-rivero 
 
Vilaĝo en oblikva lum-ordo, 
Strateto eĥas je bov-ŝafa hordo. 
Paŝtknabon maljunulo atendadas, 
Starante kun bastono ĉe l’ kradpordo. 
Tritiko floras , klaras fazankrioj, 
Silkraŭpoj dormas sur morusfolioj, 
Kampuloj kun sarkiloj jen revenas, 
Abundas vortoj pri vivhistorioj. 
Pri tia viv’ senzorga mi envias, 
Pri emerita vivo mi arias. 

Trad.Laŭlum 
 
渭川田家 
 
斜光照墟落， 穷巷牛羊归。  
野老念牧童， 倚杖候荆扉。  
雉雊麦苗秀， 蚕眠桑叶稀。  
田夫荷锄立， 相见语依依。 
即此羡闲逸， 怅然吟式微。   
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§ 027 

La Blua Rojo 
En riveron Flava Floro jen fluas, 
la Blua Rojo galopas senĉese. 
Laŭ montoj ĝi dekmil-foje sinuas, 
kuras malpli ol cent liojn loese. 
 
Aŭdiĝas inter disaj ŝtonoj bruo. 
Fone de pinoj koloras kviete. 
Trapoj, nimfojdoj flosas en rojfluo, 

kaj svingiĝas fragmitoj siluete. 
 
Mia pens' delonge vagas libere, 
inkline al klara rivera fluo. 
Sur granda roko sidiĝu prefere, 
por kontenti per la fiŝkapta ĝuo. 

Trad. Guozhu 
青溪 
言入黄花川，每逐清溪水。 

随山将万转，趣途无百里。 

声喧乱石中，色静深松里。 

漾漾泛菱荇，澄澄映葭苇。 

我心素已闲，清川淡如此。 

请留磐石上，垂钓将已矣。 
 
§ 028 

La Flavflora Rivero 
Sinuas dekmil-foje la montpadoj. 
Estos tri ripozoj en kelkaj lioj. 
Retrorigarde: miaj kamaradoj 
malklare vidiĝas post arbfolioj. 
 
Falas jen pluvo sur pinoj susure, 
kaj inter ŝtonoj lirle kuras fonto. 
Ĉe roj' profunda babilas plezure. 
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Buŝfajfas sur alta supro de monto. 
 
Diste ĉe la Suda Monto mi vidas: 
nebule disŝutiĝas blanka roso, 
ĉe horizont' altaĵo bela sidas, 
ombras arbaro en verda etoso. 
 
Post longa tedado de sufokĝeno, 
nun malaperas jam ĉia ĉagreno! 

Trad.Guozhu 
黄花川 
危径几万转,数里将三休。  

回环见徒侣,隐映隔林丘。  

飒飒松上雨,潺潺石中流。 

静言深溪里,长啸高山头。  

望见南山阳,白露霭悠悠。 

青皋丽已净,绿树郁如浮。 

曾是厌蒙密,旷然销人忧。 
 
§ 029 

Landlime 
Je dek lioj ĉeval-galopo. 
Je kvin lioj urĝa vip-svingo. 
 
Ke Jiuquan hunoj jam sieĝis, 

jen militraporta atingo. 
 
Neĝo flugas super montaro, 
dum alarma fajro-estingo. 

Trad. Guozhu 
陇西行 

  十里一走马， 五里一扬鞭。 

  都护军书至， 匈奴围酒泉。 

  关山正飞雪， 烽火断无烟。 

 
§ 030 

Portreto de Cui Xingzong 
La portreto pentras vin en junaĝo. 
sed vi jam oldas post forpas' de jaroj. 
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Nun novaj konatoj ankoraŭ scias 
multe pri viaj malnovaj bonfaroj. 

Trad. Guozhu 
 
崔兴宗写真  

画君年少时，如今君已老。 

今时新识人，知君旧时好。 
 
§ 031 

Disiĝo en Montaro 
 

Post la disiĝo en montaro, 
fermis heĝon en vesperhoro. 
Herboj reverdos venontjare, 
ĉu vi ne revenos, sinjoro? 

Trad. Guozhu 
山中送别 

山中相送罢，日暮掩柴扉。    

春草明年绿，王孙归不归？  

 
§ 032 

Sendite al Landlimo 
Kien kaleŝo mia veturcelas? 
Al landlimo pro diplomat-afero. 

Kiel erigerono en ventblovo, 
aŭ norden fluga sovaĝa ansero.  
Soleca fumo rektas en dezerto, 
rondas suno super longa rivero. 
Ĉe renkont' informas rajdanta skolto: 
Komandas generalo en front-sfero. (737) 

Trad. Guozhu 

 

使至塞上 

  单车欲问边，属国过居延。 

  征蓬出汉塞，归雁入胡天。 

  大漠孤烟直，长河落日圆。 

  萧关逢候骑，都护在燕然。 
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§ 033 

Fruan aŭtunon mi verkas en montoj 
Sen ajnaj talentoj, mi ne aŭdacas 
  min miksi en tempofloradon; 
Direktis, do, min al roj' oriente 
  kaj zorgas pri propra barilo. 
 
Neniom malaprobindas, ke Ŝang Ping (noto1) 
  gefilojn edzigis tro frue, 
Sed abomenindas, ke Taŭ(noto2) ekestris 
  kaj lasis oficon ne baldaŭ. 
 
Ĉirpad' de grilo en mia kabano 
  kun ven' de aŭtun' pliakriĝis, 
Cikadaj voĉetoj en montaj herboj 
  vespere fariĝas pli tristaj. 
 
Pordeto el branĉoj ĉiam silentas, 
  ĉar homoj al ĝi ne alvenas. 
Kaj povas mi en senhoma arbaro 
  kun blankaj nur nuboj kontakti. 

elĉinigis Gennadij Turkov 
--- el LKK n-ro127, p.21 

notoj 
1.Ŝang Ping (Shang Ping)-- vivis en la unua jarcento p.K.; edziginte l' 

gefilojn fariĝis ermito. 
2.temas pri Taŭ Jŭanming (Tao Yuanming), fama poeto (365-427), kiu 
ĝis 40-jara aĝo okupis oficistajn postenojn. 

 

早秋山中作  

 

无才不敢累明时， 

思向东谿守故篱。 

岂厌尚平婚嫁早， 

却嫌陶令去官迟。 

 

草间蛩响临秋急， 

山里蝉声薄暮悲。 

寂寞柴门人不到， 

空林独与白云期。 
 
 
§ 034 

Vizitante loĝejon  

de Li Ji 
Kvietan pordeton 
  ornamas aŭtunaj herboj. 
Dum tutaj diurnoj 
  ĉi tie malestas ĉaroj. 
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Sed jen venis gasto 
  en tian perditan lokon --- 
Ekbojis hundegoj 
  elinter frostiĝaj arboj. 
 
Li harojn ne kombas 
  kaj pinglojn neniam uzas, 
Sed libroj pri Vojo --- 
  en man', eĉ kiam li iras. 
 
Laŭ koro li estas 
  al mi tre simila homo, 
ĉar ŝatas nur Vojon, 
  kontentas pri malriĉeco. 
 
Ni nur malpenigos 
  ĉi ujon kun vin' jiĉenga, 
Kaj mi reveturos 
  en mian lŭojangan templon. 
 

Notoj 
1. t.e. ne surhavas oficistan ĉapon, kiu alfiksitis al haroj per pingloj. 
2. Vino el la urbo Jiĉeng(Yicheng), unu el centroj de vinfarado en Ĉinio. 
3. Luojanga (Luoyang) templio --- alegorio de ermita kabano. 

elĉinigis Gennadij Turkov 
--- el LKK n-ro127, p.21 

 

过李辑宅 

闲门秋草色，终日无车马。  

客来深巷中，犬吠寒林下。 

散发时未簪，道书行尚把。 

与我同心人，乐道安贫者。 

一罢宜称酌，还归洛阳社。 
 
§ 035 

Mi verkas, ascendinte 

sur teraseton ĉe ŝjiŭcajo Pej Di 
Vi vivas tre ĝuste: 
  nenien iras dis hejmo. 
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Vidsento kontentas 
  per vid' de montoj kaj nuboj. 
 
La suno vespera 
  sidiĝas kune kun birdoj. 
La stepo aŭtuna 
  ripozas ekster hommondo. 
 
El for' konceptitus 
  ampleks' de dista arbaro, 
Sed ne difineblus 
  distanc' inter ĉi kornicoj. 
 
Se gasto kun gusto, 
  lin ravas rigardi lunon. 
Do, via servisto 
  ne ŝlosu pordon por nokto! 
 

noto: ŝjiŭcajo(xiucai) --- oficisto, kiu sukcesis en la plej malalta (gubernia) 
ŝtata ekzameno en la antikva Ĉinio. 

 elĉinigis Gennadij Turkov 
--- el LKK n-ro127, p.21 

 

 

登裴迪秀才小台作 

端居不出户，满目望云山。 

落日鸟边下，秋原人外闲。 

遥知远林际，不见此檐间。 

好客多乘月，应门莫上关。 
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