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Gesinjoroj,
mi salutas vin!
M i prezentas min:
M i estas la interesa besto
sen piedoj, la fiŝo.
Gesinjoroj, mi amas vin
kaj mi petas vin: ne manĝu min!
Ĉu vi komprenas?
M i dankas!

M iaŭ !
M ia ŭ !
M ia ŭ !
Gesinjoroj, ni estas malfeliĉaj!
Nia mastrino donis al ni
malfreŝan fiŝon. N i manĝis
ĝin kaj nun ni estas malsanaj. Ve! Ve! Miaŭ!
Sinjorinoj, ni petas vin, ne donu al la katoj la malfreŝajn fiŝojn, sed donu ilin al la hundoj!
Miaŭ! Miaŭ! Miaŭ!
Ne la nomo faras grandan homon,
sed la homo faras grandan nomon!
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La verboj ne estas egalaj.
1
VERBOJ KUN OBJEKTOi

2
VERBOJ SEN OBJEKTO:

L,a verbo havas objekton.
La objekto
havas la literon n.
tuŝas (muron)
tenas (libron)
fermas (pordon)
montras (libron)
rigardas (bildon)
faras (tablon)
prenas (cigaron)
metas (krajonon)
amas (sinjorinon)
ŝatas (ĉokoladon)
komprenas (frazon)
lernas (matematikon)
batas (hundon)
havas (koron)
levas (manon)
donas (floron)
vidas (tabulon)
aŭdas (muzikon)
skribas (leteron)
legas (libron)
tranĉas (paperon)
A T E N T U l Post ĉi tiuj
verboj la objekto havas la literon n.
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staras
sidas
iras
venas
kuŝas
apartenas
plaĉas

Gesinjoroj!
Rigardu!
En la kapo tenu!

Gesinjoroj!
Rigardu!
Rigardu!
Mi montras al vi la plej gravajn vortojn de la Esperanta
lingvo.
La reguloj estas:
1. La kapo de la demandaj vortoj
estas la litero

K

2. La kapo de la montraj vortoj
estas la litero

T

LA MONTRAJ VORTOJ:
Proksimaj t

Malproksimaj j
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LA ŜLOSILO DE LA MODERNA KORO
Orlginala moderna romano en kvar parto). Skribis: s*ro G. A.

1.
Hieraŭ mi promenis en la plej bela parko
de nia urbo. La vetero estis tre bela. Inter
la homoj mi vidis elegantan modernan fraŭlinon. Mi rigardis al ŝi kaj ŝi rigardis al
mi. Ni komprenis la lingvon de la okuloj.
Ĝi estas mondlingvo. Mi salutis la fraŭlinon
kaj diris:
— Bonan tagon, fraŭlino, kion faras vi?
— Mi promenas, — ŝi respondis.
— Ĝu vi promenas sola?
— Ĉu vi ne havas okulojn?
Kaj mi diris al ŝi:
— Fraŭlino, venu kaj promenu kun mi!
— Jes! — ŝi respondis.
Mi estis feliĉa kaj ni promenis inter la belaj floroj.
2.

En la parko staris benkoj. La fraŭlino diris al mi:
— Venu, ni sidu sur la benko!
Kaj ni sidis. ŝi parolis, sed mi nur silentis kaj mi
tranĉis en la benkon unu koron per mia poŝtranĉilo.
La fraŭlino demandis:
— Ĝu vi estas malsana?
— Jes. tre! — mi respondis.
— Kie? — demandis ŝi.
Mi montris al la loko de la koro kaj diris:
6

— ĉ i tie.
Sed ŝi diris:
— Ne estu malkuraĝa! Malfermu
la buŝon kaj parolu!
— Fraŭlino, — mi respondis —
ĝi estas tre malfacila. Ĝi estas granda sekreto.
— Diru ĝin per floroj! — diris ŝi.
Mi iris kaj aĉetis belan grandan ruĝan rozon kaj mi
donis ĝin al ŝi. ŝi prenis la rozon, tuŝis ĝin per la
nazo kaj diris al mi:
— V i estas tre malkuraĝa homo. Sed mi ŝatas nur
la kuraĝajn sinjorojn!
Mi komprenis kaj parolis:
— • Fraŭlino, mi estas sola en la mondo kaj mi estas
malfeliĉa. Sed mi petas vin, estu mia amikino. Unu
kaj unu estas unu. ĉ u vi komprenas la matematikon
de la koroj?
Si ne respondis, sed nur fermis la okulojn kaj prenis
mian manon. Mi komprenis, Mia koro batis. Mi estis
tre feliĉa.......
3.
Post tio ni promenis en la urbo. Mia amikino diris:
— Mi havas grandan apetiton!
Mi komprenis. Ni
iris en grandan elegantan domon kaj ni
manĝis kaj ni trinkis.
Mi demandis mian
amikinon:
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— Mia dolĉa amikino, ĉu vi amas min?
— Jes, mi amas vin. •
— Kaj mi estis tre-tre feliĉa.
Post tio ni promenis en granda strato. Ni vidis
grandajn domojn kun grandaj fenestroj kaj en ili tre
belaj elegantaj vestoj. Mia amikino rigardis la vestojn
kaj diris:
— Tiuj modernaj vestoj plaĉas al mi!
Mi komprenis: mia amikino ŝatas la
hispanan etiketon. M i aĉetis la elegantajn
vestojn, mi donis ihn al ŝi kaj mi demandis:
— Cu vi amas min?
— Jes, mi tre amas vin! — respondis ŝi.
Mi estis tre-tre-tre feliĉa.

4.
Post tio ni promenis en la plej grava
strato. En unu granda fenestro staris
tre belaj aŭtomobiloj. Mia amikino
rigardis ilin kaj diris:
— Tiu granda nigra aŭtomobilo tre
plaĉas al mi!
Sed mi respondis:
— Mi komprenas, sed mi ne havas monon.
Mia amikino faris tre grandajn okulojn. Sed mi diris:
— N e estu malfeliĉa! Mi ne havas monon, sed mi
donas al vi mian tutan koron.
— Ĉu via kapo estas malsana? Iru sub la teron! —
respondis ŝi. Kaj ŝi iris hejmen aŭ malhejmen, mi ne
scias, kien.
Mi estis sola kaj tre malfeliĉa. Siaj vortoj tranĉis mian
koron. Mi komprenis: la ŝlosilo de la modernaj koroj
estas la mono. Kaj multa akvo venis el miaj okuloj.......
$

— Petro, maljuna porko, kie
estis vi en la nokto?
— Mi estis en la Esperanta
konversacio.
— Ĉu vi estis en ia kon
versacio dum la tuta nokto?
Kion faris vi post la konversacio?
— Post ia konversacio mi promenis.
— Kun kiu?
— Kun la instruisto.
, — Mi ne kredas! La Esperantaj instruistoj estas bonaj
homoj, iJi ne promenas dum la nokto.
— Faru kontrolon!
— Mi ne faras kontrolon, sed mi instruas vin per
mia pedagogia meblo.

Gesinjoroj, aŭdu, aŭdu !
La fiŝo kaj la gasto estas egalajf
Kial?
Car post du tagoj ili estas malbonaj.
Cu vi ne kredas? Faru kontrolon)
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NIK NEK KAJ KAT JEN
(Malgranda romano)

IV.
La nokto iras kaj la tago venas. La horloĝo
faras grandan skandalon sur la tablo apud la
lito. FraŭHno Kat Jen malfermas la okulojn
kaj rigardas al la fenestro. Jes, estas mateno,
sed ŝi ne iras el la lito. La lito estas mola kaj varma,
sed la ĉambro estas malvarma. Ŝi pensas pri la nokta
sonĝo.
— Ho, mi vidis malbelan kameleonon en la sonĝo.
Kial? Jes, mi scias! Hieraŭ en la vespero sinjoro Nik
Nek parolis pri la kameleona regulo de la vorto „tio".
Sed mi sonĝis ne pri la regulo, sed pri mia amikino
Elsa Nurmin. ŝi estas kameleono. ŝ i diras
al mi: „Kredu, mi estas via plej bona amikino, mi komprenas vian fratinan simpation
al sinjoro N ek....... " Sed dum la tuta Esperanta konversacio ŝi manĝas lin per la
okuk>j kaj ŝi trinkas la akvon el lia glaso. Ho. mi scias,
ŝi pensas: ,.Mi trinkis Ia amon de sinjoro Nik Nek!"
Ho, mi ne ŝatas ŝin. ŝi, ŝi, ŝi, komprenas mian fratinan
simpation! Ĉu? Hahaha! Mi ne havas nur fratinan simpation al li. Mia sento estas pli dolĉa, pli varma, ol la
simpla fratina simpatio. Sed mi ne parolas per la okuloj
pri ĝi. M i ne estas Elsa Nurmin...
La horloĝo faras novan skandalon. Fraŭlino Kat Jen
iras el la lito. ŝi iras al la fenestro. Bela mateno salutas
ŝin. Estas varma vetero. La arboj havas verdan veston.
En la urba parko multaj homoj promenas kaj sidas sur
la benkoj. Hcdiaŭ estas bona tago, ĝia nomo en la
kalendaro estas ruĝa.
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Kat Jen prenas la kombilon kaj sidas
antaŭ la plej grava meblo de la knabinoj.
La grava meblo diras al ŝi: „V i estas juna
kaj bela". Sed ŝi ne kredas tion. Si pensas
kun maldolĉa sento pri Elsa Nurmin, kiu
diris: ..Sinjoro Nek estas interesa homo,
sed li ne estas mia — idealo.” Kaj ŝi trinikis lian akvon!
— En la okuloj de Elsa li estas nur interesa homo, sed en miaj okuloj li estas bona homo.
ĉar li havas belan idealon en la koro. Tiu idealo estas
pli bela, ol la moderna knabino Elsa Nurmin. Tiu bela
kaj alta idealo estas *en la mondlingvo Esperanto. Tiu
idealo plaĉas ankaŭ al mi. Li kaj mi havas saman
idealon. Mi sentas tion. Kaj mi estas feliĉa. Sed Elsa
Nurmin vidas nur fratinan sjmpation. Tio ne estas
vera! Niaj koroj estas proksimaj, ĉar ni apartenas al
la sama idealo.......
Kat Jen prenas la plej belan veston. <3i estas
simpla kaj eleganta. ŝi iras el la hejmo, ŝi iras en la
parkon. ŝi tenas kajeron en la mano kaj
lernas la novajn vortojn, faras per ili lon0ajn Esperantajn frazojn. Jes, ĉar sinjoro
Nik Nek diris: „Lernu la vortojn nur en
frazoj! Tio estas la sekreto de la bona t.
parolo!” ŝi faras la frazojn kaj diras ilin 4
al tiu, kiu sidas en la ĉambro kaj faras
operaciojn per la ruĝa krajono.
— Kial mi lernas Esperanton? ĉar ĝi plaĉas al mi.
Ne, ne! Mi lernas ĝin, ĉar en ĝi estas bela sento. Kaj
tiu sento prenis min. ĈĴi tiu lingvo portis al mi tiun
novan mondon, kiun mi de longa tempo deziras. k io
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estas mi? Malriĉa knabino sen gepatroj. Mi estas sola
en la mondo. Sed ĉi tiu lingvo levas min el la griza
koloro de la laboro kaj donas al mi belajn sonĝojn.
kaj... Ho, tiu malfacila kameleona regulo! Sed lernu,
Kat, ĉar la reguloj estas gravaj en la lingvoj!
Kat Jen promenas kaj lernas. ŝi estas
laca kaj ŝi rigardas al la benkoj. Sur ili
sidas homoj. Sed malproksime estas unu
benko sen homoj. Tiu benko estas bona,
ŝi pensas, ĝi staras sub granda maljuna
arbo. Tie lernu, Kat! Tie la gramatiko
estas facila!
Ŝi iras tien, al la malproksima benko... ŝi estas proksime al la benko,
sed — ho! — juna sinjoro venas kaj rigardas la benkon... Kion li rigardas sur la
en ne pensas pri tio. ŝi estas pli kuraĝa,
ol la sinjoro kaj ŝi faras hispanan etiketon: ,,Ia benko
plaĉas al mi, la benko apartenas al mi!" Kaj ŝi sidas
sur la benko. ŝi sidas, rigardas la kajeron, sed ŝi vidas
la piedojn de fa sinjoro antaŭ la benko. La sinjoro staras
kaj staras. Kat Jen sentas la rigardon de la sinjoro kaj
ŝi havas malbonan humoron.
— Fraŭlino, vi sidas en akvo — diras la sinjoro en
Esperanta lingvo.
La koro de Kat Jen forte batas,
ŝi levas la okulojn, rigardas al la
sinjoro kaj metas la kajeron antaŭ
la okulojn.
— Ho... sinjoro Nek... vi...
ĉu estas vi?... kaj mi ne vidis...
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— Jes, vi ne vidis la akvon sur ĉi tiu benko kaj via
bela vesto estas malpura.
— Ho, mia plej bela vesto!... Sed tio ne estas
grava! Mi... mi... jes, mi lernas. Mi lernas la kameleonan regulon... kaj...
— Sed kial vi lernas la regulon en la akvo? La
kameleono ne ŝatas la akvon.
— Vi estas ihalbona... Jes, malbona. ĉar vi ne diris
al mi...
— Kion? Mi ne vidis vin! Mi rigardis nur ĉi tiun
benkon.
— Kaj mi, sinjoro, mi rigardis nur ĉi tiun kajeron.
Kaj vi nun faras skandalon... Jes!
— Ĉu mi? Ĉu mi faras skandalon?
— Jes, absolute! Vi diras frazojn pri mia vesto kaj
pri la kameleono. Sed mia vesto apartenas al mi kaj la
kameleono apartenas al la gramatiko. Ĉu vi komprenas?
— Jes, mi komprenas. Via vesto apartenas al vi, sed
la benko apartenas al ni. Fraŭlino, ne estu malfeliĉa! Mi
faras la benkon pura!
Nik Nek metas gazetojn sur la benkon kaj diras:
..Fraŭlino, sidu!”
Ui sidas en longa silento. ŝi rigardas la kajeron. Li rigardas la
nomojn sur la benko. Junaj homoj
skribis tiujn nomojn per tranĉilo sur
la benkon. „Petro” kaj ,,Manjo”.
Kaj inter la du nomoj estas granda
koro. Nik Nek pensas pri tiuj du feliĉaj homoj. Cu tiu
Manjo havis tian malbonan humoron, kian nun havas
Kat Jen?
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— Fraŭlino, kial vi havas malbonan humoron?
— ĉu mi? Kial?
— Ĉar vi faris skandalon.
— Ĉu mi, sinjoro? Ĉu mi?
— Jes, jes, fraŭlino. Sed kial vi faras tiajn grandajn
okulojn? Vi havas belajn okulojn. Mi scias!
— Mi dankas. Estas komplimento.^
— Fraŭlino, ni ne parolu pri la komplimento, sed
pri via malbona humoro. Cu vi estas malsana?
— Ne, mi ne estas malsana, sed mi estas malfeliĉa.
— Kial?
— Ĉar vi pensas: Fraŭlino Kat Jen estas malinteligenta.
— Ne, ne! Mi ne pensas tion!
— Jes, vi pensas!
— Kial?
— Ĉar mi diris la vorton ..skandalo”.
— Kaj kial vi diris la vorton „skandalo"?
'— Ĉar mi faras praktikon en la lingvo Esperanto kaj
mi ne scias multajn vortojn. ĉu vi komprenas?
— Jes, mi komprenas. Fraŭhno, vi estas la plej
bona knabino en la tuta mondo. Sed nun mi estas
malfeliĉa...
— Kial?
— ĉ ar mi ne diris al vi: Bonan matenon. Kaj nun
vi pensas: „Sinjoro Nik Nek estas malinteligenta homo
kaj li ne scias la etiketon”. Sed komprenu, bona fraŭlino: mi vidis vin kaj mi vidis vian belan veston en
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la akvo... kaj la etiketo eliris el mia kapo... Ĉu vi
komprenas?
Jes, mi komprenas vin. Vi estas la plej bona homo
en la tuta mondo!
Ffaŭlino, nun vi faras komplimenton al mi. Sed
rigardu, rigardu, mi estas nur simpla malgranda homo.
Vi diris al mi belan, sed ne veran frazon.
— Ne, ne! Mi protestas! Mi diris veran frazon! Mi
diris nur tion, kion mi sentas. Kaj ne nur mi sola
sentas tion. Ankaŭ la gesinjoroj en la konversacio
sentas tion. Sed mi komprenas pli, ol ili. Mi komprenas vian idealon kaj mi dankas al vi, ĉar vi donis
ĝin al mi. Vidu, mi estas simpla knabino sen gepatroj.
Dum la tuta tago mi laboras en la kontoro. Kaj mi
estas malriĉa. Mi ne havas monon. Miaj amikinoj iras
en la teatron kaj en la kinon. Sed mi sidas hejme
kaj legas gazeton. Kio estas en la gazeto? La gazetoj
skribas nur pri skandaloj en la mondo, sed ili ne donas
tion, kion mia koro deziras. Vi venis el malproksima
lando kaj vi donis al ni belajn sonĝojn, vi montris al
ni novan mondon. Sinjoro Nik Nek, mi estas malfeliĉa,
ĉar mi ne havas tiujn vortojn, kiuj montras miajn sentojn. Mi silentas...
Granda varmo tuŝas la koron de Nik Nek. Li malfermas la buŝon, sed ne venas Ia vortoj. En lia koro
estas nur danko, granda danko. Post longa silento li
prenas ŝian manon.
— Fraŭlino Kat Jen, mi dankas, mi dankas. Vi diris
al mi gravajn frazojn. Ili faras min pli forta kaj pli
kuraĝa en la laboro. Vi estas mia malgranda fratino...
jes,... la sola fratino de mia koro.
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B IB L IO T E K A U N IW E R S Y T E C K A

L
f
Esperanto
kuŝ. i /
Si <
en
Els;
L
Sed ili sidas sur la benko kaj silentas. Nur la sentoj
kaj pensoj parolas. Belaj sonĝoj estas en iliaj kapoj.
— Sinjoro Nik Nek, mi havas unu peton al vi —
diras malkuraĝe Kat Jen.
— Diru kuraĝe!
— Vi diris, mi estas via fratino. Ĉu?...
— Ĉu ne plaĉis al vi mia vorto?
— Sed jes! Sed la frato al la fratino ne diras: „fraŭlino”... Ĉu vi komprenas min?
— Mi dankas al vi, fraŭl..., mi dankas al vi, Kat...
Vi estas la plej bonkora knabino en la mondo.
— Mi estas via fratino. Nik... Via malbona fratino,
kiu faris skandalon kaj sidis en la akvo... kaj ne komprenis la kameleonan regulon... Vi estas mia bona
frato, Nik. Ĉu?
— Ni estas gefratoj... homaj gefratoj. Kaj infanoj
de la sama idealo... Kat, mi dankas al vi. Vi donis
al mi novan forton.
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