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Diman e kuni is kelkaj kunlernintoj, kiuj
preska iuj suspiris sen ese. La unua plendis,
“Mia familio lo as en tre mallar a ambro.
Tri anoj de mia familio okupas nur pli ol
dudek kvadratajn metrojn. Jen pro tio mi
maltrankvili as tiel ke miaj haroj fari is
blankaj.”
La dua diris, “Dum kelkdek jaroj, mi ne
laboras glate kaj la dezire, kaj mi iam tenas
nebonan rilaton kun miaj superuloj. Jen pro tio
mi koleri as tiel ke miaj dentoj forfalis tute.”
La tria prenis la temon, “Gravas nek
mallar a ambro nek nebona rilato kun
superuloj. Mi pasigis i tiujn kelkdekojn da
jaroj por edzi i kaj eksedzi i. iufoje kiam mi
impliki is en le a kazo de divorco, mi fari is
ankora pli maljuna. Jen nun mi ne povas
rektigi mian dorson kaj mi jam fari is ibulo.”
La kvara lamentis, “Vi iuj estas pli feli a
ol mi. Lastjare, mia filino mortis, kaj ijare,
mia maljuna kunulo forpasis, kaj mi nun
suferas je malsanoj en koro, stomako, lieno,
hepato kaj tiuj de virinoj... Jen mia viza o
plene kovri as per faltoj.”

Vang jo a etis ru an pilkon. Post kiam li
revenis hejmen, li sentis preferon al la blanka.
Do li reiris al la magazeno por an i la ru an
kontra la blanka. Tamen post la an o, li
sentis korinklinon al la ru a, kaj li faris alian
an on de la ru a kontra la blanka. Post tio,
lia koro alro i is al la blanka. Kaj li do decidis
a eti blankan pilkon en la magazeno. Kiam la
du pilkoj, blanka kaj ru a, meti is en la hejmo,
li naskis maltrankvilon. Fine li reiris al la
magazeno por nuligi la a eton de du pilkoj kaj
reakiri la monon.
Konsiderinte, ke la nuntempa servado en
komercado jam multe pliboni is, li aperigis
sian artikolon por la di la servadon. Kaj
samtempe, li profunde sentis, ke estas tre
malfacile por io ajn atingi perfektecon, kaj ke
elektado estas granda malfacilo en homa vivo.
Pro tio li kovis dubon pri la signifo de la homa
vivo.
Li jo a etis nigaran pilkon kaj in metis en
la hejmo ekde tiam. Kvankam Vang jo
persvadis lin rea etis blankan a ru an
kontra la nigra, tion li ignoris.
Poste, Vang jo estis nomata kiel pensulo,
kaj Li jo kiel politikisto.

Vang jo asertis, “Mi
estas la plej feli a. Mi
lo as en lar a ambro,
mia laboro iras la mia
deziro, mi iam tenas
bonan rilaton kun miaj superuloj, mia maljuna
kunulino traktas min tutkore, iuj anoj de mia
familio estas en bona sanstato, kaj mi nek
maltrankvili as nek
agreni as. Tamen,
rigardu, samkiel vi iuj, mi anka maljuni is.”
el inigis
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Ju Guoding

Yang Liuhong

“Kien vi iras?” plenkreskulo demandis al
Jang.
Li ne estis la patro de Yang. Tiu, kvar- a
kvin-jara, estis trompe kolportita i tien.
“Mi iras pisi,” Jang jam ellernis fabriki
mensogon.
“Pisu
en
sputujon
endome,”
La
plenkreskulo, kiu ne generis siajn proprajn
gefilojn, timis, ke Jang eskapis.
Kiam li iris al la hejmo de uisto, vidante la
uojn por infanoj, Jang tuj naskis ideon en la
menso. Tiuj
uoj estis elfaritaj per
diverskoloraj feloj, similaj al abstraktaj
pentra oj: la aspekte katsimila, tigrosimila a
monstrosimila.
“Mi volas rigardi u-faradon,” li volis iri
tien refoje.
La uisto estas malproksima parenco... kaj
plie li ne povos superrigardi Jang dumvive. La
plenkreskulo konsentis.
*
*
*
Haj faris ion honeste sen ajna fu ado.
Tamen nuntempe, “honesteco” senutilas. i
helpas nek ri i i nek teni lian edzinon lojala.
Haj insistis pri vartado de Jang kaj la jugejo
favore donis Jang al li per verdikto.
Preska samtempe, Jang, same honesta kiel
sia patro, estis trompe foririgita.
Haj lavis sian viza on per larmoj. Ofte li
iris al privata u-vendejo tre malproksima de
sia hejmo kaj staris tie toni inte, ar li
promesis a eti tiaspecajn uojn tie. Hodia la
uoj el erpi is pro bona vendado. Li sentis
sennoman agrenon.
“Vi venis i tien multfoje... u vi volas
a eti uojn?” Haj skuis sian kapon, faligante
kelkajn larmgutojn.
“Tiaspecaj uoj tuj alporti os... Ili estas
produkto por prova vendado... Mia vendejo
estas ununura en vendado de tiaspecaj uoj...”
La vendistino ripetis tiujn vortojn multfoje.

En Hongkongo pluvegis je la 27-a de
decembro, 1988. Kiam mi konversaciis
telefone kun mia patrino, mi informi is pri
ne ado en Pekino
vetero pluva
en tempo vintra
min sopirigas senmotive
jen al sezono mia—
tiuj tagoj por atendi ne on
kaj l’ ojo e ne falo
vi certe scias
ja kion mi paroli volis
kiam mi en pluvo staris
akvgute surviza e
kaj mian stultan agmanieron
kiam mi tenis la a dilon
vi estas am’ kaj varmo
vi estas diktavola ne o
vi estas ja eterna
en iuj lokoj jen senteblaj de mi
mi vin konservos
vi apartenas sole al mi
kiel ajn brua
kiel ajn dista
u al mi donas ne on la i-tia vintro a ne
profunde mi min trempos
profunde mi min enterigos
en vian amon
en vian varmon
en vian dikan
tavolon de ne eroj...

el inigis
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misprenis i la tondron kiel sian ternon

Dum ia parolado, triciklo alveturis, plena je
infanaj
uoj kun abstraktaj desegnoj,
proksimume ok kestoj da ili.
Haj fikse rigardis tricikliston mal ar i
kestojn.
La triciklisto mal ar is la lastan keston. Jen
tre peza kesto!
La kovrilo de la kesto estis pu malfermita
de knaba kapo. Jang! Surprizite Haj sin etis
kriante.
“Mi scias, ke vi certe venas por a eti uojn.
Vi neiam mensogis,” diris Jang plorante.

ielo apartenas al mi, diris i
la tero apartenas al mi, i aldonis,
mi devas lokon ja okupi en arbaro!
oreloj senutilaj. li ankora apatiis
kaj skuis sian kapon uste e i-tempo
senspuris la formiko kune kun allogo ia...

el inigis
el inigis Xu Wenlin

Liang Ping

Lou He
torenta pluvo
mi fermis la ombrelon sub alero
por irmi, en klimato sude de Yangzi-rivero
sin trovis kelkaj homoj senmovema
ja kiel skizo kontra la arbaro malpli inta
l’ arbaro havas bluan sangon
kun la fatalo nesondebla kaj teror’ stel-nokta
Oh, ne, obstino mia
malsan’ knabeca mia estas
jen tempo fluas kiel akvo

finfine
formik’ surgrimpas la orelon elefantan —
mirige la voja o penlabora
la elefant’ damninda ne sentemas la kutime
ne koleri as la formiko
ar i, en amo, tenas sin alloga
delonge l’ elefant’ fari is jen idolo ia
koncernas tio l’ son on de l’ formiko
kaj la kutimon lian fali teren por dormado

i elbaraktis el herbfolioj
foriris de la grup’ por ser i l’ elefanton
i volas al li diri sian voton

en la aero ies fingr’ movi is
riparis mia patr’ radioricevilo hejme
radiaj ondoj pendis super la vila o
malplena satena o
a melankolia nokta sonorilo
jen flora bran o malpezi is
formalaj karno kaj bur onoj
la patro prenis ilojn, batis kaj martelis
magneto sendis sonojn
tro olda la kantisto
elprenis karnan korpon li el tiu kanto
jen tempo fluas kiel akvo

i kredas sin sola amatin’ por l’ elefanto
starante sur orelo lia

klas ambre vic’ kaj vico da lernantoj
kaj intermita vo ’ de instruisto

sur la herbejo la formiko tiutage
promenis, oja senkompare
e ne sciante pluvatakon
veki is la formiko
falintaj herbfolioj irka i mem
pezege premis is i ja anhelis
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malgrandi anta kaj pli granda pluvoj falas
kune,
simbol’ de sango- vit’ perdi as.

solecaj okulgloboj liaj, rondaj kaj malgrandaj
similis al flosantaj tefolioj en la akvo
u la klas ambro ebena ’ fari os
aspekto vasta ia kaj la vo o hiera a
el ovi is unu kap’, dirante:
kotonon la postkvardekjaran iuj pluku
irante greg’ da afoj i is tonoj
irante grup’ da homoj i is kotoneroj
atendis ili iuj — in’ graveda
aperos kiel nubo
jen tempo fluas kiel akvo

nun koro mallevi as plien, nun
monero povas ja eksciti vian avidemon.
kun kelkaj plendoj mi korektas frazojn;
la kora apati’ signifas idiotan romantikon, mi
e
travidas vin tra l’ forstrekitaj vortoj.
ioma laco, iom da konfuziteco...
i-momenteta obstineco indas je prizorgo.
enkore vi karesas timon kontra la feli o, kaj
mi
bambuan korbon tenas prirevante akvon.
Do lo as vi en vian etan domon, vian
ardenon mi ne plu enmetas en la zorgon.
nun mia oficej’ fari as la azilo frusomera,
cikadoj irpas ja senpove ekster mia ambro.
viza e al la flavi intaj verdaj herboj,
u povas mi apreci senhasteme,
esprimi miajn amkompaton, respektecon kaj
maldegnon?

nun estas la ok-na -a en mateno,
ioma miskompren’ okazas inter mi kaj via
suno.
la iel’ nur altas iom pli ol la domfirsto,
plendas buboj pri la negrimpabla alto.
l’ alteco fikse min rigardas je rigardo mia:
kiel vi scias, ke la tempo kreskas?

ekhontas mi se vi komprenas mian penson;
mi ekus de komenco se subite falus ja
mallumo:
labori pene kaj amiki i kun vi kor-sincere.
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nun legas mi la manuskriptojn de novicoj, nun
e la podio via instruist’ dormetas.
mi legas de komenco is la fino,
intrig’ altira ne sin trovas;
mi ajne jen komprenas l’ elnodi on
kaj iun pa zon tuj malanta l’ elnodi o.
la pluvo malgrandi as, tio, kio iras tien, reen
jen estas la konataj kaj malsanoj kaj potencaj
tusoj de gvidantoj.
vi sidas seriozmiene, mi nenian honestecon
sentas.
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