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kun la najtingala kantovo o
kun la firma volo de dornbirdo
ekvoja is
Esperanton
mi scias
en centjara jarringo
sur centjara memoriga folipeco
skribi as plene via iluzio
via tristo
viaj penoj
sub piedoj viaj longveturataj
sterni as folipecoj kun la disrompita
koro
vi tamen
neniam pensas pri fu ado

Mi ne scias
kiel la Hebrea Psalm’ prikantas
mi ne scias
kiel la Budaa Sutr’ priskribas
mi ne scias
la kiel volo la terglobo rotacias
sed mi scias
la sunlum’ mallumon certe rompos
malanta vintro
iam sekvas la printemp’ florplena

Mi scias
vi iam
de temp’ al temp’ esperis
ke pejza o l’ printempa
neniam forvelki u
mi scias
vi iam
tra l’ ru ’ de l’ sola rozo
sopiris al la vermiljono de Edeno
mi scias
en i tiu profit asa mondo
vi an elo estas
vi sanktulo estas

Esperanto,
mi vin komparu
al nubo sopiranta al tagi o
mi vin komparu
al la Hebrea Psalmo
mi vin komparu
al kantanto liberira kaj brustlar a
mi vin komparu
al an el’ pac-alportanta
mi vin komparu
al iranto sola en dezerto
Mi vin scias
Esperanto
en rosplena, frosta nokto
vi, kun la tuta iluzio de l’ homaro
kun espero l’ tuta de l’ homaro
kun la pure sankta kor’ de l’
pilgrimanto

Esperanto
en la mondo plena je lunlumo
vidi as ie via bela korp-figuro
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a di as ie via oja rido
prezenti as via an eleskaj vangoj
en Edeno certe estas
fluanta ru kolor’ apartenanta al vi
via bela nomo
staros sur nivel’ egala kun aliaj
lingvoj
la tuta mondo priparolos vian fieran
nomon
viaj piedoj
suriros
dezerton la plej distan
kiu eble estis la prospera
Babilono

penseo
de la funkcio de praktikaj spertoj en la konado de la
mondo

kaj

rekonmendas

enrigardon en sian menson.

kontempladon,

t.e.

La li la fundo de la

homa menso estas kvaza klara spegulo, kiel menciite
en ap. 10, spegulo, en kiu la ekstera mondo estas
reflektita, tial per kontemplado oni povas scii ion sub
la ielo kaj ekkompreni la Ta on.)

Sen eliri el sia domo, oni povas scii ion sub
la ielo.
Sen rigardi tra la fenestro, oni povas vidi la
Ta on de la ielo1.
Ju pli malproksimen oni iras2,
Des malpli multe oni scias.
Tial la Sa ulo scias sen spertado,
Komprenas sen vidado,
Kaj faras plenumadon sen agado.

Esperanto
mi vin komparu
al estetikuloj
Esperanto
mi vin rigardu
kiel romantikajn poetojn
Esperanto
mi vin konsideru
kiel la bravuloj
kiuj ja forigas la nocion de nacioj
kaj trapasas ciujn tabuoj

1

“La Ta o de la ielo” aludas la le on, kiu regas

la movojn de la suno, la luno kaj la steloj.
2

T.e. for de la Ta o.

ar la Ta o estas

uste en la homa koro, tial estas neeble ser i in
ekster la homa korpo.

APITRO 48
(Tiu

Esperanto
en via brila okulpar’ altira
ondas am’ senlima
sur via bela glora frunto
surskribi as plene jen esperoj

i

“senagado”.

apitro plu traktas pri la
Por atingi la “senagadon”,

oni devas perdi kaj reperdi siajn dezirojn
is kvieteco kaj malpleneco de sia koro,
kaj nur tiam oni povos identigi sin kun la
Ta o, kaj sekve nenio restos al li nefarita.
La

(el La Mondo, 2001/11-12)

li, tio estas aplikebla kiel principo

anka al la regado super la mondo.)

Farante lernadon, oni akiras ion novan en iu
tago,
Sekvante la Ta on, oni perdas ion en iu tago.
Perdo kaj ankora perdo,
is oni atingas “senagadon”.
Kvankam nenia agado, tamen nenio restas
nefarita.
Regante super la mondo, oni devas iam esti
en “senagado”.

LA ZI

APITRO 47
(La zi neas la valoron
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ke mi estas senmakule pura, pensis, ke li estas
tiel sama kiel mi. Do li nur malzorge lavis sian
viza on kaj surstrati is. Tio rezultis, ke
preterpasantoj iuj ridis kaj ridis is dolori o
de ventro, kaj ili supozis, ke via O jo Jack
estus frenezulo.”
A dinte tion, li kaj lia patro nereteneble
eksplodis per ridoj. Post tio, lia patro diris
serioze al Einstein, “Fakte, neniu povas servi
kiel via spegulo. Nur vi mem estas via spegulo.
Se oni prenas aliulon kiel sian spegulon,
probable idioto trovas tra la spegulo, ke li
estas talentulo.”
A dinte tion, Einstein sentis sin hontema.
De tiam, Einstein aparti is de tiuj buba oj.
Ofte li prenis sin mem kiel spegulon por sin
kontroli, kaj fine la spegulo reflektis brilan
lumon de lia vivo.

Se oni devigas sin fari ion,
Oni ne ta gas por la regado super la mondo.

Li Xuefeng
En sia infaneco, Einstein estis ludema
knabo. iutage, li a trapromenis senfare sur
la strato a ludis kun siaj knabaj amikoj en
bieno a
e riverbordo. Vere li similes al
infana vagemulo.
Lia patrino ofte maltrankvili is pri tio. i
konstante admonish al li, “Ne vivu tiamaniere
plu! Se vi ne lernas iom nun, kiel vi povos
fari i gravulo estonte?” Sed Einstein iam
respondis senzorge, “Vidu miajn kunludantojn!
u ili ne kontudas kiel mi?”
Iun tagon en a tuno de tiu jaro, kiam li
estis 16-jara, lia patro retenis lin, kiu estis
ironta fi hoki, kaj diris, “Anta hiera mi
spertis interesan aferon. Post kiam mi in
rakontos al vi, vi iros fi hoki, u bone?”
Einstein haltigis siajn pa ojn nevolonte.
Patro rakontis, “Hiera , mi kaj nia najbaro
O jo Jack iris purigi la grandan kamentubon
de la fabriko e la sudo. Se vi volas supreniri
al ia supro, vi devas surgrimpi la la fer tala
tuparo instalita sur la vando de la kamentubo.
Via O jo Jack grimpis anta e kaj mi
malanta e. Tenante balustradon, ni fine
supreniris tupon post tupo. Kiam ni
malsupreniris, anka O jo Jack iris anta e kaj
mi lin sekvis. Poste, kiam ni ovi is el la
kamentubo, ni trovis stranga on: la korpo kaj
viza o de O jo Jack kovri is per fulgo, dume
nenia fulgero alkro igis al mia korpo.”
Kun rideto, lia patro da rigis, “Rigardante
la aspekton de via O jo Jack, mi pensis, ke mi
certe havas la saman aspekton kiel li kun
malpuraj vangoj. Do mi iris al la riverbordo
por lavadi min. Kaj via O jo Jack, rigardante

Vespere, ebriulo alvokis taksion. Survoje li
deprenis sian veston kaj ekdormis sur la
sidloko. Kun zorgemo, la oforo demandis,
“Sinjoro, vi sidas en la a to. Senveste vi
malvarmumi os.”
A dinte tion, la ebriulo iom sobri is. Li
eksidis kaj demandis, “Kial vi ne avertis min
pri tio pli frue?”
“Estas ne malfrue,” murmuris la oforo.
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Sed post tri tagoj, lia amiko vidis, ke li
intime amindumi as kun virino.
“Kial vi estas kune kun virino refoje?”
Bill veis, “Ekde kiam mia amatino forlasis
min, mi drones en granda agreno kaj mi iam
volas mortigi min per veneno…”

“Kial ne?” la ebriulo kriis, “Vi sciu, ke mi
jam deprenis miajn novajn uojn ekster la a to
anta ol eniri la a ton.

Sanvi o
Turisto enami is al elefantoj, kiam li
veturis en Afriko. Do li provis iamamiere
forporti unu el ili.
e doganejo, la funkciulo, kiu respondecis
pri kontrabando, trovis, ke la turisto tiras
elefanton kun unu panpeco e iu orelo.
La funkciulo aliris, dirante, “S-ro,
elportado de elefantoj estas konta le a.”
La turisto etis al li straban rigardon kaj
malrapideme diris, “La mi, tio, kion mi
enmetas en mia sandvi o, estas mia private
afero.”

Redaktoro: Junulo, u vi verkis i tiun
poemon?
Junulo: Jes, mi mem verkis iun verson.
Redaktoro: Nu, s-ro akspiro, mi tre ojas
vidi vin. Mi pensis, ke vi jam forlasis la
mondon!

Cai Shiliang
Lu Wenfang

La Plej Mal atata kaj la Plej atata
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Por ojigi sian nepinon, maljunulino diris,
“Morga mi veturos al Parizo kaj mi a etos
por vi jupon. Kian stilon vi preferas?
La nepino respondis, “Anjo, tio estas
facila. Kiam vi faros a etojn en fasonbutiko,
a etu la plej mal atatan de vi.”
Wan Hai
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Pro sia malsukcesa amindumo, Bill
blasfemis anta siaj amikoj, “Virino estas
diluvo, virino estas la plej mortiga veneno.
Akceptu mian konsilon: neniel proksimi u al
virinoj!”

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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