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demandis, “ u estas vere, ke

i venis el la ielo?

Kiom vi donos al mi? Kelkajn monerojn?”
“Ne, cent mil dolarojn.”
“Cent mil dolarojn? u vi kunportas in kun vi?”
“Jes, mi kunportas.”

Sen esa pluveto entile falis el la ielo.
Kun ombrelo en la mano, mi pa is sur kvieta

Mi nereteneble ovis mian manon en la po on

strateto, kiam mi vidis knabineton stari en pluvo e la

kvaza trovante revolveron por protekti la ri a on. La

vojrando.

knabino senheziteme elpo igis koloran monbileton kaj
ovis

“Tuj eniru sub mian ombrelon!” mi alvokis al i,

in en mian manon. Mi neniam vidis tian

monbileton kun tiel granda sumo --- cent mil dolaroj.

eklevinte la ombrelon.

Mi pligrandigis miajn okulojn. Alas! Kia monbileto!

La knabineto rapide alkuris sub mian ombrelon. i
ajnis dek-du-jara, kun pufeta viza o. Unu el iaj

i nur estis peco da kartono, sur kiu pentri is diversaj

okuloj ajnis pli granda ol la alia, kaj ili estis tre belaj.

farboj kaj skribi is 100,000. Fakte, i estis monbileto
farita de la knabino mem.

i prenis min per sia maneto kaj malrapide anta eniris

Mi eksplodis per rido, “Haha,

kun mi ultron e ultro.

i vere estas la

ri a o el la ielo!”

“ u vi iras anta en en via direkto?” mi demandis

“Kio nomi as ‘ri a o el la ielo’?”

in.
“Nu, mi estas indiferenta al kia direkto,”

“ i ne estas vera mono, sed ri a o. Dankon. Mi

i

in akceptas.” Mi enpo igis la ‘grandan’ monbileton.

respondis senpripense.

“Vi malesperi as,

“Do, kion vi iras fari?”

u

ne?

---

Sed

vi

ne

malesperigas min.” A di is la klara vo o de la

“Por trovi iun. Ne, ne. Mi jam trovis lin.” ia vo o

knabino.

estis miksita kun ojo kaj komforto.

“Kial?”

“Kie li estas?”

“Mi iam legis

“Li estas nenie. Li estas neniu alia ol vi,” i diris al

novelon: iu knabino

mi, kun levita kapo.

gajnis

Se ia a o estus dek jarojn pli ol i estas, mi povus

monsumon.

i volis in doni al

senti pli rapidan korbatadon. Sed nun mi aspektis

tiu,

aplombe.

kiu

volonte

“Por trov min?” mi ekridis.

kovros

“Mi gajnis ri a on, sed mi ne volas in teni. Mi

sama ombrelo. La

volas donaci la monon al tiu, kiu kovras min per

sekvantan tagon, i
iris ser i.”

ombrelo en pluva tago.”

“ u i trovis tiun?”

“ ajnas, ke mi estas tiu homo, u ne?” mi sonde

“Ne pluvis tiun tagon.”

demandis.
“Jes, tial mi volas donaci la ri a on al vi.”

in sub la

“Kaj poste?”

i

“Poste pluvis, sed neniu in priatentis. i staris la

enpo igis sian manon.

tutan tagon sub la irmo de arbo. Kaj i, plorante,

Mi sentis ne surprizan ojon, sed intereson. Kaj mi
449

2

n-ro 113

penseo

kuracado, sed vane. Fama okulisto, kiu posedis

ovis la monon en la truon de la arbo.”
“Kiel mizera!”

klinikan sperton de 60 jaroj, diris, “Tiu malsano estas

“Sed mi ne kredis tion. Mi ne konsideris tion tiel

tre stranga!

is nun ni jam trovis plurajn kazojn, kies

pacientoj senescepte estas mastroj. Portempe ni ne

malbona. Mi mem volis sperti tion.”

havas efikan terapion por kuraci…”

“Do, vi spertis, u?” mi demandis.

De tiam, iufoje kiam li eliris, lia edzino kondukis

“Jes, kaj plue mi ne malesperi is.”
Mi etis rigardon al i. Tiam i pligrandigis siajn

lin, tirante lin je brako. Iutage, kiam lia edzino, lin

okulojn soifantajn kaj kortu igajn. Mi ekhavis la

kondukante, trapasis vojkruci o, maljuna kompatinda

deziron, ke la geknaboj de la sekvanta centjaro posedu

almozulo etendis sian manon por peti ilin pri mono.
uste kiam lia edzino donis monbileton de dudek

tiajn okulojn.
Ankora

dolaroj al tiu, liaj okuloj subite revidebli is kvaza

pluvis. Fre a aero alblovis tra pluvaj

forte ekscititaj de magia forteco. La unua a o, kiun li

strioj.

ekvidis malklare, estis la monbileto en la mano de lia

“ u vi ne pensis, ke vi eble malesperi os?” mi

edzino.

demandis.

Lia edzino tre

“Mi pensis, sed mi ne perdis esperon is nun.”

ojis, vidante ke liaj okuloj

revidebli as mirige.

i pli firme brakumis mian brakon per sia mano.

Sed, post momento, la mondo anta

Mi eksentis, ke io fari as tiel trezora, kvaza pluvaj

liaj okuloj

malaperis iom post iom.

strioj senbrue saturus mian koron, tiel ke sennoma

Vole nevole lia edzino povis faris nenion alian ol

sento etendi us, kiel se solvi ante a koaguli ante.

servi kiel lia vojkondukanto, kion i senti ena.

“La nura beda ro estas, ke mi ne havas ri a on,”

Ekmemorante pri la sceno, ke liaj okuloj subite

diris la knabino.
“Male. Ni amba havigas al ni ri a on.”

revidebli is tiutage, lia edzino ekhavis ideon: uzi

“Mi komprenas, ke vi aludas ne al mono, sed al

monbileton kiel lian vojkondukanton! i ne sciis, u
tiu faro efikos. Malgra

ri a o. u mi pravas?”

io, la magia incidento estis

“Jes, tre prave.”

ekster ia atendo. Finfine i decidis fari provon, ar i

Pluvo malsekigis ion. La mondo sin montris brila

ne povis konduki lin iutage.
La edzino eligis monbileton de dek dolaroj kaj

pro pluveroj.

svingis anta liaj okuloj. Vere tio efikis. Liaj okuloj e

Mi akompanis la knabinon is a tobusa haltejo kaj

revidebli is! Sed li diris, “Mi vidas ne tiom klare…”

i ena ti is. Kun pluvakva brileco, la a tobuso

i eligis alian monbileton de kvindek dolaroj kaj

malaperis e la ekstremo de la strato.
ustiginte la ombrelon, mi plu anta eniris.

svingis anta liaj okuloj, kaj li diris, “Mi vidas pli

Pluvstrioj uti is sur la kronon de mia ombrelo, kun

klare ol anta e.”

portante senliman varmecon.

El tio, i eltiris le on: ju pli granda la monsumo de
la monbileto, des pli bona la efiko. Do, i elpo igis

**

**

**

**

monbileton de cent dolaroj kaj svingis anta

liaj

okuloj… Sed post momento, li triste diris, “Denove
mi ne povas vidi.” i trovis tion stranga. Kaj poste i
fine malkovris la ka zon. ar i estis falsa monbileto,
rezultis nenia efiko! Kiel stranga kaj magia okulparo!

Dum kelkaj jaroj liaj okuloj

Kiam i an is la falsan per la vera, li povis vidi klare

perturbi is.

denove!

Komence li havis malklaran

De tiam, iufoje kiam ili eliris, li tenis monbileton

vidon kaj poste lia vidkapablo fari is pli kaj pli

de cent dolaroj en la mano. La monbileto servis lojale

malforti is is blindeco.

kiel lia vojkondukanto, el kio li gajnis klaran vidon.

Lia edzino akompanis lin al iuj hospitaloj por
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Tamen, post kelkaj tagoj, io malfeli a okazis.

penseo
socio.

i tie ku as la dialektika penso de La zi

Tiutage, kiam li iris surstrate kun monbileto de cent

pri la rilatoj inter tiuj i paroj da kontra oj: la

dolaroj en la mano, vento ekblovis kaj forportis la

sa eco kaj la hipokriteco, la fila devo kaj la

monbileton el lia mano. Li tuj postkuris por akiri in,

gepatra amo unuflanke kaj kvereloj interne de la

sed post kelkaj pa oj li perdis sian vidkapablon. uste

familio aliflanke, la aosa stato de la regno kaj la

tiam li e sin pu is kontra rapide alkuranta a to…

lojaleco de ministroj, ktp.)

el inigis

Yang Guifang

Kiam la Granda Ta o estas forlasita,
Moraleco kaj perfekta virto levi as.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Kiam inteligenteco kaj sa eco aperas,

EL

Granda hipokriteco ilin sekvas.

APITRO XVII

Kiam harmonio ne plu regas en familio,
Fila devo kaj gepatra amo sin montras.
Kiam la lando falas en aoson,

(La zi kredas, ke la “senagado” estas la plej

Homoj servas in kiel lojalaj ministroj.

bona principo de regado kaj la plej bonaj

trad. Wang Chongfang

rangantoj devas regi per “senagado”, tiel ke la
popolo apena

sentas ilian ekziston.

Li

kontra staras al la regantoj arbitre donantaj
ordonojn.

Li pensas, ke e

se iaj politikaj

sukcesoj estas atingitaj, ili ne devas esti atribuitaj
al la regantoj, sed devas esti rigardataj kiel
spontanea oj.)

La plej bonaj regantoj estas tiuj, pri kies ekzisto la
popolo apena scias.

Li Qi

La meze bonaj estas tiuj, kiujn la popolo amas kaj
la das.
La malpli bonaj estas tiuj, kiujn la popolo timas.

Kiu Estas Vi

La malplej bonaj estas tiuj, kiujn la popolo

kiu po tis la deziron sen via nom’

malrespektas.

kiu estas vi

Tiuj, kiuj ne meritas la fidon de la popolo,

kies gracia skribstilo fluas kiel akv’

Ne povas esti fidataj de i.

l’ fremda urbo ne fremdi as plu de nun

Senokupaj kaj senzorgaj, la plej bonaj regantoj
malofte donas ordonojn.

en mia pens’ vi ajnas iam

Kiam iuj aferoj estas plenumitaj,

lun-simila junulin’

iuj popolanoj diras: “Ni sekvas la naturan vojon.”

nur kies manoj estas molaj, suplaj
ja

APITRO XVIII

delikata manpar’ etendas el distanta for’
kvieta kiel orkid’
kristala kiel jad’

(En la okulo de La zi, la moraleco kaj la perfekta
virto, la inteligenteco kaj la sa eco, la fila devo
kaj la gepatra amo, la lojaleco de ministroj, iuj

dumvive mi neeble trovos vin

estas nenormalaj simptomoj de malsaneca socio,

pro ti’ beda ra kaj kontenta l’ mondo sentas sin

kaj tiaj moraloj neniam naski us en racia

pro ti’ aperas steloj kiuj ne endormas plu
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malkovrante ion, nereteneble komencas blasfemi

pro ti’ naski as la poetoj kiuj ne trankvilas plu

kontra

trad

Kosmo ipo, “Vi trampanto, al kia loko vi

kunportis min? u i estas la luno? La luno similas al
brila telero. Kiu ne vidis

in? Vi povas trompi

neniun!”
Li blasfemas kaj blasfemas kun pli kaj pli energio.
u vi ne vidas la svagan ombron en la luno? Oni diras,
ke i estas tiu Bufo, kiu is nun ankora blasfemas,
saltante, kontra Kosmo ipo.
Bufo surrampas el puto al Kosmo ipo, kiu estas

Trad

preta flugi. Kun pligrandigitaj okuloj, li mirigite
demandis, “Amiko, kia a o vi estas? Kial mi ne vidis
vin?”
“Mi estas Kosmo ipo.”
“Kosmo ipo? Mi ne a dis pri vi.

u vi kapablas

Du Fu

flugi?”
“Jes.”

Jam longe a dis mi pri Dongting-lago,

“Kien vi flugos?”

Kaj Yueyang-turon e i nun ascendas.

“Al la luno. Mi tuj ekflugos!”

Lagakvo landon en du partojn fendas,

A dinte tion, Bufo eksplodis per ridego kun pufita

iel’ surflosas jen dum nokt’ kaj tago.

ventro, dirante, “Ne ercu! La luno estas nur tiel
granda kiel telero. Kiel

Karuloj senmesa e al mi silentas

i povas enteni tian

Soleca, old-malsana en boato.

grandega on kiel vi?”

Milit’ reardas norde de la tato,

“Ne, amiko, vi eraras.” Kosmo ipo pacience

Kaj mi kun larmoj fluaj prilamentas.

klarigis, “Kvankam la volumeno de la luno estas nur
kvardek-na ono de la terglobo,

Trad.

i tamen havas

diametron de pli ol tri mil kaj kvar cent kilometroj.
Pro tre malproksima distanco, meznombre je pli ol
tricent okdek kvar mil kilometroj,

i aspektas tre

malgranda.”
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“Vi trompas min. La luno, kiun mi vidis dumvive,
estas nur tiel granda kiel telero,” Bufo insistas pri sia
opinio firme.
“Se vi ne kredas, ascendu la lunon kaj pririgardu
kune kun mi.”
“Do ni iru. Mi devas malkovri vian trompa on.”
Tiel, Bufo estas veturigita de Kosmo ipo al la luno.
Post surteri o, li e ne kredas siajn okulojn. Kvankam
la luno estas dezerta kaj senviva mondo, iaj vasta
ebena o kaj apikaj montoj sin montras tiel senlima kaj
grandioza. Li surprizi as, sed kun duboj, “Kial la luno
fari is tiom granda?”
Post

momenta

pripensado,

Bufo,

kvaza
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