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Romano 

"Sekreta Ĝardeno(63)" 

          Verkita de KO Eun-Joo/ 

           Tradukis JANG Jeong-Ryeol 

                              Sub la tradukpermeso de la aŭtorino 

 

20. Oni fluu siajn riverakvojn al siaj brustoj(1) 

La rivero estis fluanta en pli proksima loko, ol la penso de Un-

he. Rigardante tiun riveron, Unhe imagis riveron Namgang. 

La riverfluo, kiu iras silente laŭ sia vojo en ajna situacio... Ne 

estis malsamo inter rivero Hangang antaŭ ŝiaj okuloj, kaj ŝia 

forlasata rivero Namgang. Malgraŭ tio, ke apudrivera pejzaĝo 

malsamas, kaj ke larĝeco kaj profundeco de la akvostrio mal-

samas, sed samas la destino, ke riveroj, komencinte de eta 

fontano en iu profunda monto, finfine atingas la maron. 

"Malgraŭ malavantaĝo, ke tio ĉi foras de la urbocentro, tamen 

ĉi tia domo estas pura kaj konvena, ĉu ne? Kvamkam mi 

preparis por vi,ĉiuj, malmulton, sed vi ĉiuj havu bonan 

apetiton." Plene ŝvebis la voĉo de Kyungsun, kiu invitis siajn 

posteulinojn al sia nove translokiĝinta domo. 

"Speciale necesas ĉi tia domo por la sole loĝanta virino. Mi 

malofte povos inviti vin ĉiujn, kaj ĝui plenkore la tempon 

kune, kaj se estus iu hejmforlasota amikino, mi povos loĝigi 

ŝin longe,..."  

 Tiel dirante, Kyungsun rigardis Unhe-n. Unhe, kiu ĉiam vi-

zitis ŝian antaŭan mallarĝan kaj malkomportan domon, kiam 

Unhe forlasis sian hejmon, nun ŝajne estis pacanima kvazaŭ 

kompleta retrovo de trankvilo de la koro, Sed ŝia vizaĝo 



18 

kvazaŭ riverfluo, aspektas al Kyungsun, ial kompatinda: 

"Unu el plej bonaj post eksedziĝo, estas, ke homrilato fariĝis diversa. Unhe re-

vizitis min, okaze de tio, mi povas revidi vin,ĉiuj:Tio kaŭzis de ŝanĝiĝo de mia 

pozicio. Mi ne povus fari, se mi estus tiel okupita, kiel antaŭe servis la edzon kaj 

kreskigis mian bebon,... Vi ĉiuj jam aprobas, ke la geedziĝo 

estas la restrikta sistemo de homrilato de la virinoj, ĉu ne? Al-

done, kiel multas la sole abscesantaj virinoj!...Mi eksedziniĝis 

pro la amdevojiĝo de la edzo, eble pro tio, mi vidas vere mul-

tajn amikinojn, kiuj eldiras sian suferon el tia kazo. Kaj plie, 

kial tiel facile skuiĝas nuntempaj virinoj? Ŝajnas, ke la 

geedzeco ne diveneblas per ekstera vido. Ŝajne, ĉiuj, per ek-

steravido, estas en ordo." 

Mirju, kiu pensas la ŝajne vere ordigatan hejmon, malrapide 

englutis maĉantajn erojn de rizaĵoj. Tiu hejmo, kie la edzo kaj 

infano orde fariĝas ŝia fono: Dank'al tiu hejmo, Mirju povis 

elteni: La virojn, kiuj fine revenas orde sian hejmon. 

 Mirju, kiu ne entuziasmis je la rezisto kaj difekto kontraŭ la 

mondo, sed entuziasmis je korpo de la viro, nun ne plu povis 

neglekti iliajn hejmojn. Ĝuste pro tio, ŝi adiaŭis frue kun la 

viro de Acqua Di Gio. Mirju ne plu povis elteni sin el la viro, 

kiu konservas sian hejmon pure, kiel pura odoro de tiu aromo. 

Post kompleta revenigo de tiu viro al lia hejmo, Mirju dankis 

je la fakto, ke ŝi ankaŭ havas la hejmon, kien ŝi povas reveni. 

Sed tiu viro refoje vagus ekster sia hejmo, kaj ankaŭ Mirju 

estos sama.  Estis tia mondo, kie superfluas tiel malpezaj ren-

kontoj. Estis la mistera mondo, kie, en tiu malpezo, la hejmoj 

per si mem senvundite staras en sia loko.  

"Pliaĝa fratino, ĉu estas bone, ke tio ĉi estu tie ĉi?" 
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Profitante okupitecon de purigo de la postmanĝa tablo, Mirju la bronzan 

skulptaĵon surmetis sur la dekoracimeblon de loĝoĉambro. Estis <La 

Mano de la Dio>, forgresita dum tri monatoj post aĉeto, eĉ ne malpa-

kante pakaĵon. Dum tiuj tri monatoj, Mirju okupite entuziasmis en la 

viro de Acqua Di Gio, kaj pro subita trovo de malkomforto adiaŭis lin, kaj 

tuj renkontis alian viron. Ĉio progresis en rapideco. Kaj tiel rapide ŝi estis 

pliaĝiĝanta.  

Post renkonto kun nova viro, fari komunan dormon, - tio estis ne mal-

facila afero. Ĉiuj, viroj de la mondo, jam ŝajne pretas deziregaj sin por 

amuziĝo, tiel Mirju pensas. Se ŝi sendas ĝustan signon al ili, ili ĉiuj facile 

proksimiĝis al ŝi. Sed ne ili ĉiuj kontentigis ŝin. Multis manko, ke la ĵus 

antaŭ kelkaj tagoj renkontita viro ne kondukis ŝin al kompleta plezuro. 

Mirju ne povis kompreni dece tion, ĉu ĝi venas de relativa diferenco, aŭ 

de la tedo de sento. Malgraŭ tio, ŝi ne havis deziremon serĉi alian plibo-

nan viron. Ŝi nur lacis, malfortiĝis. Fluantaj estas tiaj tagoj.  

"Vere impona skulptaĵo. Dankon. Mi rigardas ĝin, tiam mi rememoru 

vin." 

Transdonante vinglason al Mirju, Kyungsun levis elegantan vinbotelon 

kun nigrobruna koloro. Elfluis el la maldika kaj longa botelkolo blanka 

vino kun malpeza lemonkoloro. 

"Estas Eiswein." 

Antaŭ ol fini sian diron, kiel krisignon, Ĝiwon jam malplenigis sian gla-

son kaj malfermis sian buŝon.  "Hm, tio ĉi estas tre dolĉa kaj havas pro-

fundan guston. Estas ŝajnemulte malsama ol tiu vino, kiun Mirju iam 

kunportis. " 

"Ĉu Bojoule Nuovo? Estas nature malsama ol tiu vino, kiun oni faris per 

la plej frue rikoltataj vinberoj. Tio ĉi estis farita, per la vinberoj,kiujn oni 

rikoltis malfrue,atendante frostiĝon kaj sekigitan de vinberoj, tial tio ĉi 

faras dolĉon kaj produktiĝas tre malmulta kvanto da altnivela vino." 

Kaj nun jam pasis la tempo de produkto de nova Bojoule Nuovo. Denove 

mirinda la fakto, ke jam pasis unu jaro depost la vojaĝo al Francio. Sed 

ne estis nura Mirju, kiu miras tiun temppason. 

"Jam pasis tuta novembro...eble ankaŭ je sama tempo en la pasinta jaro 

ni babilis pri tempfluo kune trinkantevinon, ĉu ne? Tiam, ni ankaŭ temis, 

kiel impona afero atendos, kiam komenciĝos la jaro 2000?.... Kiaj estas 

vi ĉiuj? Ĉu vi, ĉiuj sentas, ke iom malsamiĝis la mondo?" 

Je demando de Seha, neniu respondis. Estis fakto, ke io trorapidiĝis, sed 

estis fakto, ke io ankoraŭ firmiĝis. Rigardinte tiujn kvar virinojn, kiuj 

falas en sian penson, ke nenio ŝanĝiĝis dum unu jara paso de la tempo, 

Kyungsun malfermis sian buŝon: "Hieraŭ mi iris al urbcentro, kie sur la 

prospera strato mi trovis du kisantajn geknabojn, ŝajne ili estas 

gealtlernejanoj...Mi longe rigardis tiun knabinon, kiu estas ŝajne ne ek-

sterordinara. La filino, kiun mi, depost mia eksedzinĝo, lasis ĉe sia patro, 

eniros en la elementan lernejon en venonta printempo. Mi renkontis ŝin 

antaŭ ne longe, kaj mi sentis, ke ŝi jam trovas sin kiel knabina, kaj okulf-

rape kreskas pli rapide ĉiam, kiam mi renkontis.  
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Sed tiu ĉi mondo, kiun la infano  travivos, estas ne tiel 

facila loko, kiel la penso, ĉu jes? Kvankam ankaŭ tiu alt-

lernejanino nun libere ĝuas sian vivon, sed venos la tem-

po, kiam ŝi devos barakti kontraŭ la oblikva rigardo de la 

mondo. Tamen tiamaj knabinoj batalos pli kuraĝe ol ni, 

ĉu ne? Tamen la mondo estas po iom ŝanĝiĝanta." 

"Jes, tamen ne ĉio subite ŝanĝiĝas. Niaj plijunaj fratinoj, 

niaj filinoj, niaj nepinoj estos malfacilaj por liberiĝi kom-

plete. Inter la pigra rapideco de la ŝanĝiĝo de la monda 

komuna ideo kaj malpigra rapideco al la libero ili, pli ol 

ni, eble suferos pro pligranda konflikto. Ĉiuokaze, mi nur 

deziras, ke la liberon, kiun tiu altlernejanino nun ĝuas, 

tamen poste ne eldiru kun fiero." 

Estis ŝarĝita la nekaŝebla akreco en la voĉo de Ĝiwon, kiu 

plendas tiel malkontente. Kyungsun, kvazaŭ kapjese, 

diras al tiu akreco: 

"Jes, ĉarmi, nun, kiam mi rigardas ĉirkaŭon, ne trovas 

iun esencan malsamiĝon, kompare kun la antaŭo…

Kvankam nuntempaj junaj virinoj ŝajnas tre liberemaj en 

la vidpunkto de sekso, tamen,en la kadro, ke edziniĝo, 

por virinoj, ankoraŭ restas celo de la vivo, virinoj ne 

povas esti liberaj de ĉasteco kaj virgeco. Se virinoj ne es-

tus rolulinoj de sia vivo, tiuj ĉasteco kaj virgeco ĉiam 

povas ĝeni virinojn, forte kaptante la kolpostaĵon de la 

virinoj. Eble tio kaŭzis, ke la virinoj mem nodas sian 

aferon kaj malnodas sian aferon." 

"Tamen min aŭskultu. Se oni faras tion tute pro instinkto 

de la besto, ke viroj alteniĝas al ĉasteco de virinoj, kaj vi-

rinoj alteniĝas al edziniĝo, ĉu tio estas ne evitebla afero? 

Tiel nomata la instinkto de la genrokonservo. Pro tio, la 

virbesto deziras monopoli virinbeston, kaj la virinbesto 

deziras la trankvilan hejmon por kreskigi siajn idojn. 

Sekve seksumo ne estas la esprimo de la amo, sed milito 

por plimultigi siajn genrojn, foje, tiu regulo ankaŭ ap-

likas al la homoj. Tial ni, virinbestoj, ne agitu senkaŭze 

ĵaluzon de la virbesto. La rakonton, kiun la virbestoj in-

stinkte malŝatas, ni ne temu antaŭ ili.Tio estas pleja po-

litico."(Daŭrigota)  
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