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estro, kaj tiu lasta fari is iom trankvila, dirante,
“Do faru tiele. Trovu honestan kaj findindan
ripariston. Tenu sekreton!”
Post kelkaj horoj, la horlo ego komencis
iri refoje.
La anoj de la fabriko la dis, ke la
horlo ego estas grandanima, alie i detruos la
kunvenon preparitan multe.
Tiutempe, Xu-er, la riparisto en la horlo a
ambro e la supro de Huanghe-konstrua o
ridis secrete. Li diris, “Vi iuj nenion scias. u
i povas iri? Estas mi, kiu in helpas movi
iom post iom! Ne ripro u, ke mi trompas. La
fabrika direktoro petis min fari tiele. Mi estas
pagota 200 dolarojn por dutaga laboro.”
La nova a-varmenda kunveno okazi is je
la planita tago.
Venis sufi e kelkcent urnalistoj kaj
klientoj. Kaj anka eestis la gvidantoj de la
urba registaro, kiu tre alte taksis la kunvenon.
La
la tagordo de la kunveno,
anta tagmeze okazi is la nova a kunveno en
la hotelo. Posttagmeze je la tria, kelkcent
vizitantoj venis anta Huanghe-konstrua on,
kaj la vicestro de la urbo diris al la eestantaro,
“Rigardu, amikoj, jen estas la unua horlo ego
de nia province”
La eestantoj levis siajn kapojn kaj
nereteneble la dis pri la imponeco de la
horlo ego.
uste en tiu tempo, la horlo ego esis iri
refoje. viteroj tuj ekaperis sur la viza o de la
fabrikestro. La direktoro pravigis, “Eble la
cirkvito perturbi is. Mi supreniru por kontroli.
Bonvole atendu momenton.”
En la horlo a ambro, Xu-er ronke dormis.
Okazis, ke tagmeze lia edzino sendis

En la pasintaj du jaroj,
la industrio de horlo oj
trovi is en malprospero.
Pro tio, la Ru flaga
Fabriko de Horlo oj
senescepte dronis en
dilemo. Por eniri la internacian merkaton, i
komencis
grandskale
projekti
novajn
produkta ojn. Fine, la fabriko elfaris
automatan elektronikan enorman horlogon.
La enorma horlo o estis instalita e la
supro de Huanghe-konstrua o en la centro de
la urbo H. ia horbata sono povis atingi iun
angulon de la urbo. Ne nur la popolanoj sin
sentis fieraj, sed anka venis nemalmultaj
vizitantoj el aliaj urbaj administracioj.
Vidinte, ke la horlo ego fari is granda
allogo, la Ru flaga Fabriko kaptis la ancon
por pliigi sian propagandadon. Tuj sekve, i
sendis invitilojn al diversaj lokoj de la tuta
lando por okazigi nova an kaj samtempe
varmendan kunvenon de siaj produktoj.
Estis neatendite, ke, je la tago tuj anta la
kunveno, kiam partoprenantoj fluis por sin
anonci, la enorma horlo o subite esis labori.
La riparisto, kiu estis sendita por kontroli la
horlo on, diris, ke okazis granda perturbo kaj
oni bezonas unu a du tagojn por ripari in.
e tio, la fabrika estro maltrankvili is, ar
unu grava ero de la morga a kunveno estis
pririgardi la horlo egon!
Feli e, la fabrika direktoro havis sa an
kapon. Li flustris ion e la orelo de la fabrika
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man a on al li kaj li oje drinkis multe da vino.
Post foriro de lia edzino, li falis ebrie kaj
endormi is.
La direktoro aliris kaj donis al li du
piedfrapojn. Surprizite. Tiu tuj stari is kaj
etendis sian brakon por movi la horlo on.
Denove i fari is viva.
Malsuprenirinte, la direktoro ridete
klarigis, “La splisa o malfiksi is. Post kiam
mi stre is in, io iras bone.” La eestantoj
kredis liajn vortojn.
Subite iu kriis, “Rigardu! Kial la horlo a
montrilo movi as inverse?”
La direktoro direktis sian rigardon al la
horlo o, jes, la montrilo movi is inverse!
Enkore li blasfemis, “Ci senta gulo… “, sed li
elbu i is, “Mi kulpas, kulpas. Mi splisis
mal ustajn dratojn.” Dirinte tion, li hasteme
kuris supren. Kiam li malsupreniris, la
horlo ego iris normale.
La fabrikestro pardonpetis foje refoje kaj
iuj respondis, ke tio estas nur makuleto en la
blanka jado. Multaj klientoj faris mendojn de
la produktoj.

penseo

Se mi ekhavos iom da prudento,
Mi iros la la granda vojo1,
Kaj tiam mi timos nenion alian krom preni la
oblikvan vojon.
La granda vojo estas tre ebena,
Sed oni preferas la pli mallongan vojeton2.
La palaco estas tre hela kaj luksa,
Dum la kampoj estas nekulturataj kaj
herba okovritaj,
Kaj la grenejoj estas malplenaj kaj vakaj.
Tiuj, kiuj sin vestas per elegantaj koloraj
vestoj,
Portas grandvalorajn akrajn glavojn,
Supersatigas sin per delikataj nutra oj kaj
trinka oj,
Kaj posedas abundon da ri a oj,
Ja povas esti nomataj efoj de rabistoj.
Ho, kiel kontra a al la Ta o tio estas!
1

La granda vojo metafore aludas la Ta on.

2

La mallonga vojeto metafore aludas

ian

doktrinon nekonforman al la Ta o.

APITRO 54
(Tiu i apitro estas pri la avanta o, kiun
alportas al la homoj la plivastigo de la

esperantigis

apliko de la principo de la Ta o.

Li

deziras, ke la principo estu aplikata en la
najbara o, en la regno kaj e en la tuta

LA ZI

mondo.)

Tio, kio estas bone starigita, ne anceli as;
Tio, kio estas firme tenata, ne elglitas;
Kaj tiel la oferado al la prapatroj da ros
seninterrompe de generacio al generacio.
Apliku la principon al vi mem, kaj via Virto
estos vera;
Apliku in al via familio, kaj via Virto estos
pli ol sufi a;
Apliku in al via najbararo, kaj via Virto estos
honorata;
Apliku in al via regno, kaj via Virto estos tre

APITRO 53
( i tie La zi satiras
la
tenantojn
regpotenco.

siatempajn
de

la

Li atakas ilin pro ilia

ekspluatado de la popolo, nomante ilin
efoj de rabistoj, kaj kondamnas iliajn
agojn kiel kontra ajn al la principo de la
Ta o.)
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penseo

Ter-Patrin’ ankora
mi estas nek malbela nek armeta
mi faras nek malbonon nek bonecon

abunda;
Apliku in al la tuta mondo, kaj via Virto estos
universala.
Tial ni devas ju i personon la lia Virto,
Ju i familion la ia Virto,
Ju i najbararon la ia Virto,
Ju i regnon la ia Virto,
Ju i la mondon la ia Virto.
Kiel do mi konas la staton de la homa mondo?
Per la metodo supredirita.

anta ol la tempo min forvoros
atendas mi kun tuta koro
ke la plej juna a la plej maljuna tono
adventu i sezonon
manprenos kun li
mi inter an os lingvon kaj gestadon
post tio, fronte de la tombo
mi diros adia on al li

el inigis

Lingvo de tono
milfoje mi imitas min mem
imitas mian korpon
mi staras en okuloj miaj
tiele frosta
tiele fremda
ne sciante kiu estas kiu
per mia propra vip’ mi frapas
post kiam mi foriris diste jam de mi mem
mi trovas, ke mi estas peco da malmola
tono

je l’vintra nokto de l’ centjara fino
ni faris fajron per borad’ de lingo
sidante ni atendis la miljaron
kun fajrolumo en la koro
ja la miljaro estas amnestia
de ni sopirata io eblas reali i
okad’, veki o, konscii o
sub la lumo de l’ miljaro dis utata vaste
naski os nova ermo
bebo kun animo tute nova kaj
temp-nostalgio

pro ka z’ okaza
ripozis iu sur la tono
kaj in forlasis
mi restis mi mem
kaj blanka kaj maljuna
al la gloro aran ita de vi
neniam mi inklinas
piedoj miaj radiki as en la sino de la

se ni libroforme
l’ anta vesperon de miljaro losos
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penseo

de talbetono
rigardu la ielon de l’ epoko
malfermu ni niajn mensojn unu por alia
mantenu la printempon per ververa sento
mantenu l’ arterion de l’ epoko

la vent-hurlo tempa e os historie
je l’vintra nokto de l’ centjara fino
hejtata knabo per lamplumo peze dormas
kun salivo fluetanta e la bu angulo
la kapo apoganta sur la foto de la patrino
u lia son ’ varmi as pro patrina amo
la poeto revenanta tarde
per la lasta plumo de la vintro
priskribas eternec’ de tempo
la katenitan menson gardas
atendante amnestion de miljaro

el inigis

la maro estas mia sklv’ fidela
la luno estas mia amatino de unua amo
la lingo-floso estas mia i’ dumvive

el inigis

Zhang Fengxia
proksime al la koro urba
proksime al denova primaver’ de Chendu
klimato nova
saturas niajn pensojn
kaj kion iam ni malproksimigis
kaj kion ni rikoltis

kiam vent’ ekblovas
la maro portas
la lingo-floson kaj mi
al la ielo
por rendevvui mian lunon

i-ptintempe sunradioj intensi as
pli da irpado fluas en fenestroj de mil
domoj
ne visitemas l’ amikoj, kiuj lo as
najbara e
arbaro distas de ni jam malproksime
sed nia vivo
subtenas grandan pezon
u devas ni la pulason palpi
apliki la miljaran panaceon
por kuraci la pasintan cikatraron
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en la printempo de l’ miljaro nova, mi
deziras
ke ni havu la printempon kiam niaj koraj
batoj alprokisimi as unu al l’ alia
ni ekveturu de l’ epoko komputera
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