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Ira la montoj oni de't-a reveni al la rl\'"ero
-ama. p te al tiu loko. kie du r:iveroj kunflua . kaj ur la alia ri,·ero o ni po..-a- tute
facile atin~ la centron.
ed 'Ko tja baldaii ndi.:. ke lin tute Cirkaüft>rma la arkta m•bulo. kaj baldail li perdi
kaj la rin•rojn kaj la montojn. E!!ahizai:a
mont ta blanka tt>po ternii!i. antau li. Kio
~ e tL
Cu glacio aii monletoj? Kiel di ·tingi
inter la rinro kmTita per ne~blm·oj kaj la
ne,.,a tundro? Li t' ti ·en:perta. Li ·enlL ·in
kiel blinda bundeto en mallumo.
Jen en un u. jen en alia direkto li ekiri- kaj
longe eran·oji , fine tute perdí la orientifton.
La hundoj halti ·. La ,., ·idanta hundo maltrankvile lurni
ian ,·izagon al Ko tja.
·u. -

diris

~a

rigardo. -

kien nun.

ed K(l t.; a me m ne . cii ·. kien, kaj nur nun
Ji rekoni . kiel malfacilnn ta kon li entrepreni- enfurte li cirkailrü:ardi . ed nenion
trankvili;jan li vidi . Cio e·ti- morta kaj
ilenta.
ed frue ankoraü e tu· kapitulaci. Li ekmemori . ke li han1s ankaü kompa,on.
Kompa o, diablo prenu. Kion :mkoraii li bezona
"KaJ l\.o tja, kun la hundoj. ekiris okcidenten. Li trarampi · ur glncii!!intaj mon1etoj. s\umbladi , ek- kaj ekhalti- en la nego.
ka j ubite li rimarki , k e li trovi:;a in ter
nuraj glacimontoj (tiam li rekoni- ke li ..-eni
ur la rh·eronl. ·ed tie e ti tre malfacile treni
la ledon. kaj tial li ·uprenrampi
ur la
hordon kaj iri lai1 la bordo, gi · li ree perdis
la bordon. Sed li ne ektimi , car la kompa o.
kiun li sence e rignrdadi . ·igni- la vojon
okcidenten.
Tiamaniere pa i
multnj tagoj. Es titrange. ke li tute ne trovi lo¡;atan lokon.
. •eniam li pen i-, k. e la tundro e ta ti el mor:tinta. Sed eble li e,·iti la lokojn logatajn, knj
povas e ti, ke duonkilometron ·ude nii nordc
eslis homoj. Li sciis pri nenio. fikse sin tenis
al la origina direkto: okcidentenl
Kelkfoje li trm;: iom da brulligno. kaj tiam
apud fajro ti ,·armigis . in kune k un la hundoj.
Li degeligi negon en malgranda kaldrono.
kuiris por
i mangon el kon en·ajo. kaj
man~cis ankaü la hundojn. Apud la fajro
esti pri facile revi pri la sukceso. Apud la
1:'~
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fajro, viva · ajni- la tundro fac·ila la ojo.
prok ima la celo.
_ ed lia ..-ojo e ti ur ~ • do malofte ti fari
fajron, ofte li kredi • k e li fro ·tj.T , f ladide laco kaj mal ato. po·te li tnrici knj irL
plu. . . La hundoj enfortigi ·, ed nun jaro
li jungi · ankaü ·in mem apud l hundojn kaj
kune- ili tiri· tt J don. Hone \e Ji tirL la
·ledon. per ·ia tuta forto. Li domngi In
hundojn. Bonaj amikoj. Fidele ili furi- ·ian
devon.
Kirun la te-mpe lo ie alin!ti Ko.:tj, n en b
ne~o. li fo.i kavon k.aj .in k 'i- en i kune
k un l:l hundoj. Tiel ·ti· pli \'arme k. j . l li
kaj al tiuj. Li dormí tiel. ke ·ian kapon li
kovri per la haroj de la hundoj .. 'un ti ne
abomeni: la hundodoron, li ·. goji . ke
e·ta odoro de ,;..-o. odoro de varmaj korpoj
En Iia korpo jam apenaii e~ i ,·h·o. Pli k J
pli malfacile li tiri la ledon. kunpr mi· 1
den\ojn kaj !!rumbli: al i:
- . ·u. liru ankoraú iom. nur iomel
raü: - Po:te li fali · .enforte tn la
cirJ-aü li grupi;. ." · hundoj lacnj. mnL ataj. lrt'mantaj rle malvarmo. kaj alrigardi · lin plend
Li ne :cii .. al kiu e la. adre·ita tiu pll'ndo
Cu al iii mem. aú al la m.L'lro kaj amiko
Li ku~i · en la nego. pene ·piradi k j P roli. al ili:
- ._'u, nenio .... 'i ripozu ioml'\e. P lt'
ree ni t'ki:·o:... . ·un jam baldaü ...
Li pen i :, ke ili kompreno · lin, kiel ank ü
li komprena. ilin.
1\:aj iom ripozinte, 1\:o tja ree jun~ :in
kune kun la hundoj kaj iri plu. Lia ,·izng
frosti~i- kaj dolori . Liaj piedoj ncninm e ti
. ekaj. kaj e. ti plennj de nmdoj. Tum1 nte
e ti pa 'ndi. t·d ankoraü dam li ne voli ka·
pilulaci. ob ·tine Ji tiri- la ledon kuj ri,.,ardi
la montrilon de la kompa ·o: an\nüen!
_·un li ofle Yidi antaü i urbojn. Li vi di.
kiel leviga la fumo upt'r la domoj. li aí1di·
homajn ..-ocojn. hundllojon. ian In tan forton li reprenis kaj kriL gaje: Hej hn! Jen ni
:1lvcnis fine l
ed la urboj droni
ame rapide, kiel ili
:1peri:. La domoj igi glacimontoj, la fumo
igi nego. kiun la vento blovis.
upl'rhome li peni . por ne ekplori pro _la
enre,;go. Po. t tiu trompigo e\ pli mnlfacile
e lis pluiri kaj e peri alvenon.
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Letero el cernentbarelo
Yosiki Haya ma
Yozo ~latudo elsutadis cementon .Liaj
kapharoj kaj la parlo malsupre de lia nazo
grize kovrigis per cemento. kvankam tio ne
montrigis multe sur la aliaj partoj de lia
korpo. Li deziri en ' ovi la fingron en sian
naztruon k aj fori gi la cemcnton , kiu rigidigis
liajn naztruojn kvazaii ferbetonon . Sed li ne
havis Lempon sufican lcvi la fingron ~snaze,
tar li devis prizorgi la beton-miksilon, kiu
eljelis ciuminute 1o kuhfulojn da betono.

gitaj manoj unu cementbarelon, kiam neatendite ruligis el gi ligna skaloleto.
,,Kio estas tio? .. Li inomente ekmiris, sed
li ne povis longe: atenti tian ajon. Li sovelis
cementon en mezurilon, poste gin "ulis en la
bargon, kaj tuj komencis malplenigi la se.
kvantan barelon.
,Sed atendu. Skatolo el cemenlharelo estas
ja maloflajo."
Li levis la skatolon kaj jetis gin en la
poson de sia ventrobendo. La skatolo esti
malpeza.

Li ne povis purigi sian nazon, gts lia
dekunuhora laboro fini~is, kvankam li Ciam
pensis pri la naztruo. E las vere, ke dumtempe li guis paiizon dufoje, ~e la tagmango
kaj je la tria posttagmeze, sed lamen li ne
povi zorgi sian nazon: ~e la tagmeza paiizo
li estis tro malsata, kaj ~e la alia li devis
purigi la miksilon. Lia nazo rigidigis kvazaii
gipsajo.
Cirkaü la laborfino li malplenigis per laci-

,.Jen, Si estas malpeza, do versajne ne
enhavas monon."
Li apenaii ekpensis. kaj en la ekvanta
momento- li jaro devis malplenigi novan
barelon kaj mezuri cementan.
La miksilo komencis turnigi malplena. La
hetonmiksado finigis kaj jen venis la laborfino.

.. Ho, nu - mi supozas, ke jes. Estis tute
mistera afero."
,.Riel domage, vere domagel Do li malapcris?"
,Nu - en generala maniero, jes. Ni enterigis lin."
,Enterigis lin?l éu vi enterigi lin, ne
scianle, ~u li estas mortinta aii ne'~"
,.Ho ne - ne ticl. Li estis sufice senviva."
,.Ho mi ne komprenas. Li revivigis?"
,.Ne, li ne revhigis."
.. Nu - mi neniam ::mdis pri tia afero. lu
estis morlinta. /u estis enterigita."
,Jes. tiu estas la punkto. ¡!uste tiu. Vi deva~
kompreni, ke ni estis gemeloj, la mortinto
kaj mi. Oni inlermik i nin en la bankuvo,
kiam ni havis nur du semajnojn. Unu infano
dronis, sed oni ne scias, kiu el ni. Unuj
opinia , ke e lis Bill, aliaj opinias, ke estis
Dli."
.. ~u. tio estas rimarkinda! Kion vi opinias?"
,Nur la Cielo scias. ~li donus tutajn mondojn por scii! Sed mi diros al vi sekreton,
kiun ankoraii neniam mi malkasis al iu ajn
vivanto. Unu el ni havis strangan nigran

hai'tttuberon sur la dorso de la maldekslrn
mano. Tiu estis mi. Estis tiu infnno, kiu
dronis."
.. ~u. en tiu okazo, mi ne povas kompreni
kiel estas ia ajn mistero pri la afero."
,Vi ne? Sed mi opinias, ke estas tre mistert.'.
Mi certe ne komprenas, kiel oni povi e ti tiel
stulta, ke oni enterigis la negustan infanon."
,.Nu- mi kredas ke mi havas sufiean materialon nun. Mi estas tre danka al vi pro viaj
penoj. Sed antaii ol mi foriros, cu vi bonvolus
rakonti al mi la cirkonstancojn, kiuj pensigi
'in, ke Burr estis tiel rimarkinda?"
.. Ho, estis nura bagatelo. E~ ne unu horno
el k\indek estus tion rimarkinta. Kiam la
prediko estis finita, kaj la procesio esti
preta ekiri al la tombejo, kaj kiam la kadavro
estis bone arangit.a en la cerkveturilo, li diris.
ke Ji deziras rigardi la pejzagon por la lasta
fojo. Do li levigis kaj veturis kun la veturigisto."
Tiam la junulo respek1plena retiris sin.
Li estis tre agrabla junulo, kaj mi bedaüri
lian foriron.
El la angla: Nancy Featbentone.
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preferota.

tai~CJ:m.ilhoj

tia abundo
2JiiiJ.í(ó~iiaclij. ofte arbitre kre·
kaj malutila •
ee lingvajo poezia,
liugYo a.rtisme pentrJa
prilllriceco, nuan·
aú elvokivo de tia ,kurta,
k. ., estos bonvena plildeala estu , se oni povus
kompletigi la
klnrigojn per
ilu trajoj. te esprimoj medi·
cinaj, botanikaj k. s. helpos
ree la apudm.eto de la latin:.
nomó,
teknikaj
fakesprimoJ
facile klarigchlaj povus hava
apud k.onciza klarigo eventuale
DOmon en la á plej cefaj mondlln oj (angla, franca, rusa,
ermana, hi pana\.
1ia ei Kompleta Vortaro devas esti plej autorilata, do eldon·
aJo de E peranlo Akademio. Oni
devu
agi en kunlaboro kun
SAT, kiu intencis eldoni iom
pliampleksigitan iluslrilan PI .
V., por ke la laboro unuagu au
ne plititu. Gi denas esli verko
neoiel mallarganima, gi dc\·us
respeguli nian hodiauan rican
modeman Esperanton, atentante
jam la bezonojn de l'morgaüo,
ear tia verko estus certe por
jardekoj kaj povus eble riccvi
nur ciun trian jaron necesan
malgrandan komplementon. Gi
eshls granita fundamenta bloko
de la moderna Esperanto, plej
granda garantio por gia estonteco, plej grandioza konvinkilo
kaj propagandilo. Rimedo kiu
kapablas gajni seriozulojn. Gi
estus fidinda trezorujo, el kiu
eerpus eiuj
cilingvaj-Esper·
antaj vortaroj, solida fundamento, sur kiu oni povos bazi
nian Iingvon dum vcnontaj 50
jaroj.
Amplekso de tiu vortaro estus
proluimume
sepobla de la
hodiaua Plena Vortaro, bindita
ekz. en 3 volumojn 1200 pagajn.

-.... blndo totllb.
amplekso li ne eatua ia
lckJsik,tnó, nek ii po
eoba
kompletgajn fa ~
ojo. Sed ii
eslus
verko
impona, por niaj cirkoostancoj
preskaü. nekredebla. ~la prezo
estus eble dekobla de la ouna
PI. V. kaj iin ne povus al i bav.
aga luj ~u esperanti lo, por
mullaoj Ai eslus por komeoco
ncakirehla sopiratajo. Sed po·
iome gin ekposedus eiu serioza
esperantisto. Oni povus Ain subskripcii, oni devus [,¡in oferti al
eiuj urbaj kaj altlernejaj bibliotckoj por atiu;;i plrj vastan dislrihui~rm de la verko tra la
mondo.
Certe sajnas tiu tasko dum
niaj nunaj interstataj baroj kaj
devizaj malfacilajo j fantazia aü
utopia. Sed ni konsidcru jcnon:
tia, por niaj cirkonstancoj verk.
ego, ne povus aperi morgau . Gi
e tu kompila laboro de multaj
fakuloj, komparantoj kaj kontrolantoj, de niaj plej ~efaj ling·
vofakuloj por ne mallonga lempo. Ec se ni imagos foje vcre
intensegan laboron de niaj kompetentuloj super tiu gravega vor.
taro, da11ros 4 gis 6 jarojn, gis la
'erko e~tos preta. Dume devus
komencigi granda reciproke kon.
kura monkolektado por la ,Vortara Fonduso". Car por eldono
de tia 'erko estos ve re granda
. umo necesa. La kontribuantoj
ne estus donacantoj en plena
vortsenco; o ni povus k vitancojn
por sumoj en difinita alteco numeri kaj poste lotumi el la donacintoj gajnontojn de la komp.
Jeta verko . Venus aliaj ideoj kiel
arangi la aferon, kil'l ehligi par.
loprenon el nepagipon1j landoj.
Ekz. kumpemoj per Iihroj alilande eldonitnj k. a.
Cesas la kolektado de peticioj
por l'. '0. :'\un povu aperi sur
la pa~oj de .,Esperanto" kaj
niaj celcraj gazeloj nova konkurtabelo, tiu de la ,.Vorlara
Fonduso" Gi farigu termometrl)
de nía esperantista entuziasmo
kaj oferemo . >ed ankaü prodento kaj antauvidemo!
Se la afcro efektivigns, mi komencante volas deponi ~~ mia
bonhavo, aií nove enp.qi ce la
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:LINGYO
Pla prl po.
Kara Dro Kalocsayl
Aldone al mia aperiota traktato pri la prepozicio PO, akceptu aokoraü ei tiun postskri·
bon por la defendo de la nominativo:
a) .,Po t morto de la patro
hcredis liaj du filoj po duono
de la hieno." \'i eble volos diri:
,l'ost morto de In patro herc•dis
Iiaj du filoj po duono la bien·
on". Bone, 'ia teorio ri
tic
ftmkcias, kaj vi ('C m· bezonas
suhgovi la numeralon ,nun"
..po unu duonojn de la bieno".
b) l~aj nun supozu, ke la
pntro postlasis nnkorau vidv·
inon. al kiu Ji te~t ame nlis unu
duonon de In hicno, kaj ni la
filoj po unu kvarono. Kiel nun
teksto la frazo? Lau mia rert pto j••ne. ,Po 1 morto de In
pairo hcredis liaj du filoj po
1 varono de la hieno". Kaj laú
'i:1 recepto '> Ehle: .,Ili heredb
pn k varo no hicnon". Sed Lio
l'stas mal•iusta! , ·e estas vere,
k<· ili hercdis hienon. sed nur
bienduonon l Do: ,lli heredis
po kvarono hienduonon".
e) Fine ni elpen u siluacion,
kie oni ne das, kiom da filoj
eslis, ~u ili sume hcredi la tul·
nn hienon au ne, kaj
se ili
h('redis nur parlon - kio okazio.;
pri la restajo: .,La f11oj hercdi~
po kvinono de la hieno". 1\ iel
\"Í nun volas formuli la akuzal¡,·an ohjekton? • ·e re las ehle
alía elirejo, ol suhsovi la logike
.superflu an numeralon .,unu":
., Ili heredis po un u kvinonojn 1' '
dr la hieno.
Via sincera
Oro Pumpr
Knra Dro Pumpr!
En mia artikolo ,L. 1\1. 1948.
pfr. 26.) mi nckonte. trhlc prm io;,
lwzc de la gramatiJ..a logiko, ke
la suhstnnti\on de In PO-e priEsperanto--A ocio de CSR unuan sub kripcion ele Kc 2000.kaj unuan donacon por la , Vortara Fondm,o" Kc 100 - Kiuj
sekvos?
Jlri Korioek, Broo

~¡ :mtaue trankvilan rifu~on al
s,·islando. Beate Lerche, ilia
fratino. diras en kolereksplodo,
ke siaj fratoj ciuokaze scios sin
eltiri el la afero. Kaj fakte,
antau la sennacigaj kameroj de
la okcidentaj zonoj. tiaj industriaj
magnatoj e~tos glate rehonorigitaj .. manke de pruvoj".
l\:un ne malpli da sarkasmo
Kellermann skizas la germanan
militistkorifeon. La altnaza kaj
malplenkapa barono von Thünen kaj lia digna edzino ne
povas al si imagi sen milito la
sorton de Germanujo kaj sian
propran sorton. Soldata riskemo,
paradoj. riverenco antau homoj
de pli alta rango - jen la tuta
spirita pakajo de la reakcia germana oficiraro. flaronn von
Thünen estas ide:J.la ,.iandsknechl"' por ce la plej krioaj
kaj friponaj militiroj.
En Frank Fabian, tcffiguro de
la romano, la aÍlloro senindulge
enmaskigas la reakcian intelektulon. :Kiam la fa~i:-;mo akiris
la potencon, Fabian knj linj
amikoj staris antaú allcrnntivo:
por au kontrau la bando de
krimuloj. Sed tiu prohlemo estas
jam anticipe sol \"ita: Fahi:m, kiu
volante fanfaronas pri sb ,liberalismo··, esence e!> las at:etei•la,
enprincipa individ•Jo. Un gJsto,
liaj inklinoj kaj idealuj sangigas
kune kun tiuj de la imperi~list
aj potencposedantoj de Ger
nio. La liberale-rozkolora Fabian tre baldau farigas malhelbruna.
Plurfoje la aiítoro donas a l
Fabian sancon sin plibonigi. De
la naciginta Frank Fabian forturnas sin lia plejarnalino. Lia
frato Wolfgang, skulptisto, Jetas
en lian vizagon vortojn dC' k olero
kaj malestimo. Fine li perrlas
siajn filojn. La vivo plurfoje \in
a ,·ertas, k e la fasism•l detruas
kaj malhonoras ne nur lian
patrnjon, sed ankau lin mem.
Tamen, li restas surda. Nur jus
nntau la disfalo li 1 ekonas, k e
la frakasigo de la fasismo estas
neevitebla kaj li finas sian vivon
per memmortigo.
Intelektuloj laií la tipo d e Fahian estas tre ka raklcriza j por

Germanio. El ili reknftigas lu
hitleranoj-fakuloj, kiuj olle akIns kornandopostenoju t>n la
nacista t>konomio kaj politiko.
(N un ili servas en la okcid<'ntaj
zonoj.)
Kellermann
majstre skizas
dekduon da fasistaj , lterooJ'·
kaj ankaú iliajn lakeoju PI la
speco de Fabian. Li nwnlras,
kiel la hitlerfasismo forgis en
unuou la plej r cakciajn elementojn. La misfama ,.popolkomuno",
pri kiu tiom klacís la propagando de Gi:ibbels, estis, kiel Rellt>rmann prezentas gín, komuno
de grandindustriistoj, karíeristaj
ofíciroj. morale pulraj oficistoj
kaj aliaj reprezentantoj de la
burga elita kliko. Raj Rellermnnn respondas ankau tion, sur
kio bazigis tiu ma lvasta ligiteco
de la altaj tavoloj de 1' germana socio:
,La industriistoj, kiuj h elpis
la nacistojn akiri la potencon,
gnjnas milionojn kaj miliardojn,
la oficiroj kaj generaloj ricevas
altajn ordenojn, duoblajn au
trioblajn salajrojn, kavalirbienOJ11, neniam ili statis pli bone.
La lula mondo gajnas monon
ahundege .. ." ,En la urbo la
odoro de mono sentigis en la
aero." .. Gajni monon'' monon!
Ricigi' La a vid o je ricajoj estas
legebla e n cíes okuloj. Rieigi,
hodiau, morgaií, tiam la vivo ree
ha vos sen con ."
1\omuna
senhonta
rabado,
anlaue interne, poste ankau
eksterlande. Car la apoteozo de
tiu tuta rabada estas la milito.
La ,Jojalaj" burgoj igas vojrabístoj : en la okupitaj regionoj ili
sin sentas Krezoj. La profitebrio
estas bonege prezentita per la
ekzt>mplo de arkitekto Krieg. Li
estas senenergia burgo kun sajnt:
ciuj virtoj de filistro. Sed apenau
lin ekhantas la fantomo de profito, apenaií li venas en okupitan
regionon, tuj li perdas ne nur
si:.j n pseudodemokratajn inklinojn, sed ankaü siajn burgajn
virtojn. Sen la plej eta konsciencriproco li prirabas fine
frC'mdajn urbojn kaj forsakras
Ir> honoran de siaj filinoj.
En la romano estas ne nur
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fasistoj knj iliaj belpantoj. Wollgang Fahian, Lerche ScbeUhammer, Marion kaj la instruisto Gleichen estas honestaj kaj
puraj homoj, nek korupteblaj,
n ek timigeblaj. Tamen, la plimulto de la nntifasistoj en la
romano estas ne kontraúbatalantoj, sed viktimoj de la fasismo. La sola nktiva figuro et
ili estas la instruisto Gleichen.
Ankaií li disscndas akuzajn
leterojn kontrau la hitlerismo.
kiel Kvangel, la romanheroo de
Fallada. Sed li ne mortas sola
kiel Rvangel: li trovas amikojn:
kune kun kiuj li batalas ~is la
lasta spiro. Plena de kredo je
venko estas ankau lía lasta Jetero, kiun li sendas al Wolfgaog,
atendante sian pendigon:
,R idinda hazardo nin donis
en la manojn de Gestapo. Ni
estis kvardekope, unu mortis
dum la torturoj, sed neniu perfldis ec unu vorton. Morgau oni
pendigos nin ... Ne estas facile
vh·i en Germanio, kaj ne estas
facile morti Ci tie. Sed nin tenas
rektaj la espero, ke ni oferis
nian vivon por la libero kaj por
la renaskigo de Germanio ..."
Tiu espero estas elstara trajto
en la romano de Kellermann.
La autoro tra la tuta verko emfazas, ke la nacismo povas kaj
d evas esti ekstermita, kaj ke
post tio la germana popolo
trovos en si la forton, volon kaj
decidecon por iri la vojon de
demokratio. Guste pro tio, la
romano, malgrau sia angora
atmosfero, ne postlasas en la
l<>ganto la senton de senelireco.
La nacismo por 'Kellermann
estas ne ,mistika abomenaJo".
nl· peza kaj neklarigebla intUbo,
ldun diablaj fortoj sendis al la
,Jmlpa" homaro, sed historie
klarigebla socia fenomeno, k.iUD
oni povas kaj devas venid ..,_,.
ale.
La romano estas granda su~
ceso kaj valora kontribuajq de
J:, postmilita germana demokratia literaturo.
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