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A1 la fraŭlino.

Vi estas bela kaj bona,
Kaj vi plaĉas al mi.
Mi rozojn al vi donas.
Kion donas vi al mi?
Unu tre bela floro
Inter floroj vi estas.
A1 kiu apartenas via koro?
Respondu, mi vin petas!
Hjalmar.

—

Gesinjoroj,
mi estas malfeliĉa!
Ĉu vi ne kredas? Rigardu, rigardu
kaj aŭskultu! Mi havas unu malbonan,
tre malbonan objekton. Ĝi estas mia
granda malamiko. En la mateno ĝi
diras: „Iru el la lito!” Mi aŭdas kaj
mi iras el la bona, varma lito. Mi
estas malfeliĉa. En la tago ĝi parolas: „Laboru, laboru!" Kaj mi aŭskultas kaj laboras, mi estas egala kun du azenoj. En
la vespero ĝi diras: „Ne manĝu, ne trinku, ne diru
al la sinjorinoj belajn frazojn, sed iru hejmen kaj
dormu!” Kaj mi iras hejmen kaj mi estas sola.
Gesinjoroj, mi estas malfeliĉa homo kaj sur mia
kapo ne estas haroj. Mi malamas la malbonan objekton. Mi metas ĝin forte kaj malelegante sur la
plankon kaj mi faras el ĝi multajn partojn.
(Lernanto P. S.)
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Kion montras la bildo?
La bildo montras du sinjorojn.
Kion faras ili?
Ili lernas la Esperantan lingvon.
Mi ne kredas! Ili ne estas en
la lernejo, ili ne sidas en la
benko.
Ne, ili ne sidas en la benko, sed ili faras gravan
praktikon .en la Esperanta lingvo. Rigardu, rigardu! Ĉu
vi vidas? Ili tenas malgrandan skatolon. Kaj kio estas
en la skatolo? En la skatolo estas grava bruna objekto, ĝia nomo estas tabako.
La sinjoroj prenas el la skatolo tre malgrandajn
partojn de la tabako, kaj metas ilin en la nazon. Kaj
ili parolas Esperantajn vortojn: „ĉe” kaj „ĉu”.
Gesinjoroj, faru la praktikon, metu la tabakon en
la nazon kaj diru la gravajn Esperantajn vortojn!
La sinjorinoj portas la poŝon en la
mano. La sinjorina manpoŝo estas bela,
eleganta objekto. Sed kio estas en ĝi?
Multaj malegalaj objektoj estas en ĝi.
Ili estas sekretaj objektoj, sed mi malfermas la manpoŝon kaj rigardas ilin. La
Manpoŝo.
objektoj estas: malgranda skatolo kun tre
malgrandaj blankaj objektoj. Ili faras la sinjorinon blanka.
Ruĝa krajono, ĝi faras la buŝon de la sinjorino ruĝa.
Kaj la grava, tre grava objekto: la sinjorino rigardas
en ĝin kaj ĝi montras la sinjorinon. Kaj en la manpoŝo estas la ŝlosiloj de la pordoj kaj la bruna ŝlosilo
de la koro: la ĉokolado.
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La ŝlosiloj
de la koro estas:

La floroj.
La ruĝa rozo.
La ĉokolado.
La belaj (neveraj) vortoj.
La kanto.
La buŝo.
La okuloj.
La vorto „amas”.

La
La
La
La
La
La
La
La
La

bonaj cigaredoj.
ruĝa vino.
forta brando.
kiso.
muziko.
modernaj bildoj.
bona libro.
hispana etiketo.
mono.

La lingvo Esperanto.

Ŝi komprenas
la hispanan etiketon.
La sinjoroj: Fraŭlino, vi havas belajn manojn. Ili plaĉas al ni.
La fraŭlino: Sinjoroj, miaj manoj
apartenas al vi.
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La poŝtranĉilo estas grava
objekto en la poŝo de la sinjoroj. lli
Ili trancas
tranĉas per gi
ĝi la cigai/~»nin r \i n o h n v n e n n f i f r a n
rojn kaj la paperojn. Lao oir»
sinjorinoj
ne havas poŝtranĉilon. Sed ili havas tre grandajn tranĉilojn hejme.
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La hispana etiketo.
Mi estas en Madrido. Ĝi estas tre bela urbo en la
interesa kaj varma hispana lando.
La hispanaj sinjoroj havas belajn kolorajn vestojn
kaj grandajn ĉapelojn. Kaj ili havas varman koron.
En la vespero ili faras muzikon kaj kantas antaŭ la
domoj de fraŭlinoj.
La fraŭlinoj estas belaj kun nigraj okuloj kaj haroj
kaj iliaj vestoj estas elegantaj.
Mi havas laboron en Madrido kaj mi amas. La
fraŭlino estas bela, ŝia nomo estas Dolores.
Estas vespero, nigra vespero. Mi
staras sur la strato kaj antaŭ mi estas
malgranda domo. En la fenestro staras la bela Dolores. ŝi havas ruĝajn
florojn en la haroj. Mi rigardas ŝin
kaj mi parolas dolĉajn vortojn. Dolores prenas el la haroj unu ruĝan
floron kaj donas ĝin al mi. Mi metas
la floron al mia buŝo kaj al mia koro.
Mi estas feliĉa.
Mi diras: ..Dolores, mia koro estas tre varma kaj
mi tre amas vin. Diru al mi, ĉu ankaŭ vi amas min?
Kaj ŝi respondas: ,,Jes, amiko, mi amas vin. Sec
parolu kun mia patro. Prenu la ŝlosilon kaj iru en la
ĉambron. Ĝu vi havas kuraĝan koron?”
Mi estas kuraĝa, mi prenas la ŝlosilon kaj iras en la
ĉambron. La patro de Dolores estas tre dika sinjoro,
li sidas en granda seĝo. Mi salutas lin, sed mi estas
malkuraĝa, mi silentas. Sed mi vidas fraŭlinon Dolores
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kaj mi diras: ,,Sinjoro patro, mi havas dikajn kaj fortajn manojn kaj via, via. . .. (mia koro batas). . . . via
bildo plaĉas al mi."
,,Hispana etiketo, — li respondas —
juna sinjoro, la bildo apartenas al vi."
Kaj li prenas la bildon de sur la muro
kaj donas ĝin al mi. Mi dankas kaj estas
malfeliĉa. La bildo montras dikan sinjorinon kun tri tre maldikaj katoj.
Kaj mi parolas: ,,Sinjoro patro, mi havas tre varman kaj fidelan koron kaj
kaj. . . . la ruĝa libro tre plaĉas al mi.
,,Hispana etiketo”, — li diras kaj donas
al mi dikan hispanan libron. Mi estas
malfeliĉa! Mi ne ŝatas la hispanan etiketon.
„Sinjoro patro, mi tre dankas, mi havas tre inteligentan kapon kaj. . . . via filino plaĉas al mi.
..Hispana etiketo, juna amiko, mia filino apartenas al vi!
Mi estas feliĉa, mi ŝatas la hispanan etiketon. Mi
dankas kaj mi kisas la manon de la patro.
Dolores venas en la ĉambron kaj mi kisas ŝian manon.
Mi iras hejmen, sur la strato antaŭ la pordo mi
diras al Dolores: „Via buŝo estas tre ruĝa, ĝi tre plaĉas al mi, ĉu vi scias la hispanan etiketon?
„Jes, — ŝi respondas — mia buŝo apartenas al vi!
Mi metas la bildon kaj la libron
sur la straton, mi donas al Dolores
elegantan kison kaj ŝi diras al mi:
„Bonan nokton, ĝis la revido!"
(De s-ro G. O.

Stokholmo).
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Gesinjoroj, miaŭ!!!
Ĉu vi scias, kiu estas mi?
Mi estas la Nigra Kato.
Mi estas inteligenta besto,
nii komprenas la sekretojn
kaj mi diras al vi gravajn
vortojn. Aŭskultu, aŭskultu!!
La mondo estas malsana,
tre malsana. Estas tre multaj
landoj, tre multaj monoj, tre
multaj lingvoj. La homoj ne
komprenas la homojn. La
Sed mi petas vin: faru la °mn°LCStaS malf*IiĉaL
doktoroi kai fari,
i
, mon<lon sana! Estu bonaj
landoj „„„ bela„ la„d™ d “ b o „a7 fcaU d i^ h" aHd' ^
ŝlosilo de la sefc.e.o es.as: BSPERANTO? ’
Ĝu vi komprenas?
Miaŭ!

Gesinjoroj, mi salutas vin!
Mi estas sinjoro Kapro.
H
‘enas P,Cr k mald<*stra mano gran
£ n a 9X « X e.”
9,aS° “ ,aS
La dekstran manon mi metas su
mian koron. mi trinkas kaj mi diras s
vi. Gesinjoroj, estu sanaj kaj feliĉaj!
Gesinjoroj, bonan sanon!
Sanon!

Gesinjoroj, mi salutas vin!
Ĉu mi estas bela? Ĉu mi plaĉas al vi?
Kion faras mi? Ĉu vi vidas? Ĉu vi
komprenas?
Mi montras nazon, longan nazon.
Sed mi petas vin, ne estu malfeliĉaj! Mi
montras la nazon ne al vi, sed al la
malinteligentaj personoj, kiuj ne komprenas la Esperantan lingvon.
Gesinjoroj, mi gratulas al vi! Ĝis la revido!

En la mondo estas multaj lingvoj, sed nur unu lingvo estas
simpla kaj facila. Ĝi estas la
mondlingvo kaj ĝia nomo estas
Esperanto. Ĝia gramatiko estas egala
kun la matematiko. La gravaj reguloj de la Esperanta gramatiko
estas:
1. La nomoj havas la literon
2. La kvalitoj havas la literon
3. La verboj havas la literojn

j

Gesinjoroj, tenu la regulojn en la kapo!
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NIK NEK KAJ KAT JEN.
(Malgranda romano)

III.
Estas mateno. Bub Destrat,
la juna servisto de la kontoro
Kapsenmon 6 Monenpoŝ, sidas
ĉe la pordo de la antaŭĉambro.
La bela uniformo faras lin feliĉa. Li havas gravan laboron.
Li malfermas kaj fermas la pordon, salutas la gesinjorojn, kiuj venas en la kontoron kaj li prenas de ili
la ĉapelojn. Li estas sekreta amiko de fraŭlino Kat
Jen, kiu laboras ĉe la skribmaŝino en la granda ĉambro
kaj li estas sekreta malamiko de la sinjoroj direktoroj.
Li havas simpation al la bela oficistino, kiu donas
bananon al li kaj li havas malsimpation al la direktoroj, kiuj
ne respondas al lia matena saluto. Ho, la direktoroj. . . . Ili
ne havas koron, ili ne havas
harojn, ili ne havas kapon.
Kion ili havas? Nur grandan
apetiton. La kapo de la tuta
kontoro estas sinjoro Mate
Matik, la maljuna librotenisto,
kiu laboras ĉe la kontorlibroj.
Bub Destrat ŝatas lin. Li estas maljuna bonkora sinjoro, kiu respondas al lia matena saluto kaj donas
malgrandan monon al li.
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Bub Destrat staras, iras en la ĉambro, rigardas la
pordojn. Li estas bona knabo, sed li ne scias la etiketon. Li metas la orelon sur la pordon de la direktoroj
kaj aŭskultas ilian parolon. Li ne komprenas, kion
signifas la vortoj, sed li estas sekreta malamiko de la
direktoroj. La konversacio ne estas interesa. Bub Destrat portas la orelojn al la pordo de la granda ĉambro,
kie Kat Jen kaj Mate Matik laboras. Ĝu ili laboras?
Ne! Ili parolas. Bub Destrat aŭdas la vortojn de sinjoro Mate Matik.
— Kion ĝi signifas, fraŭlino
Kat Jen? Mi ne komprenas.
— Kion vi ne komprenas, sinjoro Matik?
— Vian matematikon mi ne
komprenas. Mi kontrolas vian
laboron en la kontorlibro kaj mi
vidas, vi ne scias la matematikon.
— Ĝu mi ne scias
— Ne! Venu kaj
libron!
Kat Jen iras al la
la libron.
— Ho!.. .. Sinjoro

ĝin?
rigardu la
maljuna librotenisto kaj rigardas
Matik, mi petas vin---- mi petas

v in .. . .

— Ne' petu min, fraŭlino, sed diru al mi: kion signifas ĝi? Rigardu. N ik N ek -f- N ik N ek = N ik N ek.
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Ĉu ĝi estas matematiko? Ĝu ĝi estas bona matematiko?
AŭskuJtu! La bona matematiko estas: Nik Nek -j- Nik
Nek = Nik Nek-oj. ĉu vi komprenas?
Fraŭlino Kat Jen rigardas al la okuloj de la maljuna librotenisto kaj ŝi vidas en ili la fajron de bona
koro. Ŝi kuraĝe respondas:
Ne, sinjoro Matik, ne mia, sed via matematiko
estas malbona.
— Ĉu?
Jes, absolute! Nik Nek estas nur unu en la tuta
mondo kaj.. . .
Nur unu, vi diras. Ne faru matematikon per unu!
Sed rigardu, malgranda Kat, vi faras absolute malbonan matematikon! Nik Nek + Kat Jen = sinjorino
Kat Nek. Kia matematiko estas la via? Mi ne komprenas. Respondu!
Fraŭhno Kat Jen silentas kaj ŝi estas ruĝa. En la
okuloj de la maljuna sinjoro estas kompreno, sed li
ne diras ĝin per vortoj. Kat Jen estas inteligenta knabino kaj ŝi komprenas sen vortoj.
— Nu, malgranda infano, respondu! Ĉu vi ne havas
kuraĝon?
— Sed jes, mi havas ĝin. ĉ i estas matematiko de
la koro. Ĉu vi komprenas?
La maljuna Mate Matik rigardas la rozoruĝan knabinon, la malgrandan oficistinon kaj li metas la manon
sur ŝian blondan kapon.
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— Mi komprenas vin, Kat. Jes, mi komprenas. Mi
estas maljuna, sed mi ŝatas la junajn korojn.. . . Mia
malgranda kolegino, mia infana oficistino Kat Jen. . . .
La bona koro de la librotenisto muzikas en la vortoj
kaj Kat Jen estas feliĉa.
— Mi dankas, sinjoro Matik, Viaj vortoj estas belaj.
— Kaj diru, Kat, kiu estas li?
— Li estas grava persono. Nik Nek, instruisto de
la mondlingvo Esperanto.
— Jes, jes. Instruisto. .. . mondlingvo. . . .
amas vin?

Ĉu Ii

— Mi ne scias. Li nur rigardas kaj demandas min:
„Kio estas en la skatolo?” kaj mi rigardas lin kaj mi
respondas: „En la skatolo estas dolĉa sekreto”. . . . Jes,
jes, sinjoro Matik kaj mi estas feliĉa. . . .
— Infano, granda infano vi estas, K at.. . . Sed mi
estas maljuna homo. Mi komprenas la mondon kaj la
homojn. Kredu miajn vortojn! Ne faru al vi fantaziajn
bildojn! La homoj pensas per la kapo kaj ili sentas
per la koro. Malfeliĉa estas la homo, kiu pensas per
la koro kaj sentas per la kapo. La koro ne scias la
matematikon. Kredu kaj ŝatu la sentojn de via malgranda juna koro, sed la matematikon faru per via
inteligenta bela kapo. Estu feliĉa! Ĉu vi komprenas
min, malgranda Kat?
— Jes. .. . mi komprenas vin.. . , Kun pura koro mi
dankas al vi. Viaj belaj vortoj instruas min. Mi metas
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™ £ . vort°Ĵn en mian kapon, kaj la muzikon de viaj
vortoj mi metas en mian koron.
laboru^U’ fr3Ŭlin° Kat Jen’ iru al via skribmaŝino kaj
• T Sĉd' ' '•' Ĵ Cd, mi petas vin’ sinĴ°ro Matik, ne diru
t o 4 . Sin.,Or°’ dircktor°i -- - Vi scias, la sinjoroj direk,
SCiajino k°mPrenas la matematikon en
la malnova monhngvo-1
matematikon nur en
Fraŭlino Kat Jen iras al la skribmasino kaj rigardas, rigardas ĝin. Ŝiaj
pensoj iras al la vespera konversacio.
Bela konversacio! En ĝi sinjoro Nik Nek
diras. ,,Esperanto estas la ŝlosilo de la
mondo, la lingvo de la homaj koroj. . . .”
La koro de Kat Jen malkuraĝe donas unu frazon al
la frazo, de N.k Nek: ........ kaj Esperanto estas la
matematiko de la amo.
En la granda ĉambro estas silento. La orelon Bub
Destrat prenas de sur la pordo. Li scias multon. Li
estas bona knabo. Li deziras feliĉon al la bona oficistino, kiu donas bananojn al li, sed li pensas: „Bub.
vi estas sekreta amiko de fraŭlino Kat Jen. Rigardu
sinjoron Nik Nek, ĉu li estas bona homo?” La pordon
de Ja malgranda Ĉambro malfermas sinjoro Monenpoŝ.
1 estas dika kaj senhara sinjoro kaj tenas en la buŝo
fortan cigaron.
— Bub, donu la ĉapelon!
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Bub Destrat donas la ĉapelon al li, malfermas la pordon de la antaŭĉambro kaj
salutas la sinjoron direktoron. Li ne respondas. Bub Destrat pensas: ,,Li estas direktoro, granda
sinjoro, sed li ne scias la etiketon. Brrr, mi malamas
lin!”
Estas vespero. Nik Nek sidas
ĉe la tablo kaj skribas. Kion?
Longajn frazojn en la taglibron.
........ Mi scias, kiu estas Kat
Jen. Ŝi estas fa bela oficistino,
kiu sidas ĉe la fenestro. Ŝi havas
inteligentan kapon, bonan koron. Mi sentas ĝin. ŝi komprenas miajn demandojn, kuraĝe
respondas kaj lernas, lernas. En ŝia parolo mi sentas la
varmon de pura koro. A1 kiu apartenas ŝia bona koro?
Ne al mi, ne al mi!! Estas interesa sento,
mi deziras la varmon de ŝia koro, mi
deziras la muzikon de ŝia parolo. La
varmo de ŝia koro levas min al la alta kaj
pura fantazio, ŝia parolmuziko donas al mi feliĉon kaj
portas min en la mondon de belaj sentoj. Ĝu ŝi scias ĝin?
Ĉu ŝi komprenas la parolon de miaj okuloj? Ne! ŝi
ne scias, ne komprenas kaj mi estas kuraĝa nur en
la pensoj. Jes, nur en la pensoj. En pensoj mi faras
malgrandan belan hejmon kaj en la hejmo ŝi estas la
mastrino de la mastro, sed. . . .
Sinjoro Nik Nek skribas multajn frazojn en la taglibron. La vortoj kantas kaj muzikas en la frazoj kaj
ili faras malgrandan poemon.
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BIBLIO TEK A UNIW ERSYTECKA

KuL

Esperanio

vin amas.. . . amas — mia koro.
Per dolĉa lingvo de silento
al mi parolas vi en sento:
,,Ne estas homo malfeliĉa,
kiu en sentoj estas riĉa.”
Parolas vi al mi sen buŝo,
sen vortoj, sed kun kora tuŝo.
La senton kredu! Nur ĝi gravas.
Ĝi forton kaj kuraĝon havas.
La amo pura kaj fidela
la mondon faras bona, bela.. . .
Vin amas.. . . amas — mia koro,
ho, ruĝa rozo, bela floro!
Nik Nek metas la krajonon sur la tablon kaj rigaras a ma grandan poemon. En ĝi parolas liaj varma
ro, pura amo. Sed fraŭlino Kat Jen ne scias ĝin.
1K
M m ^ tO dE Nik Nek aPartenas nur al la tag1* r<° i r 3 ° Cr PeiJso tranĉas lian koron kaj li metas
la taghbron sub la librojn en la Ŝranko.
— Ho, mi estas malfeliĉa... malmalmalfeliĉa... Kat,
vi ne komprenas min. .. . Dormu, mia koro!
f . l S erveSa CStaS laMa,m^ Ĝi faras fraŭlinon Kat Jen
felica kaj sinjoron Nik Nek^®tfehĉa.
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