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Bonan tagon!
Gesinjoroj, la rapide iranta kelnereto
salutas vin!
Bonvolu rigardi: mi iras tre rapide, sed
la teleroj ne falas sur la plankon, ĉar mi
forte tenas ilin. ĉu vi gratulas al mi? Mi
dankas!
Gesinjoroj, kiom da teleroj portas mi?
Bonvolu kalkuli ilin Esperante kaj bonvolu skribi la nombron sur la 7-an paĝon
de ĉi tiu libreto. Tiuj personoj, kiuj ne skribos la
nombron, sed skribos la vorton „multe”, estas botokudoj.
Gesinjoroj, mi dankas kaj mi deziras al vi apetitEGon!

Malfacila demando.
— Patrino, diru al mi, kial patro ne havas harojn
sur la kapo?
— Ĉar li estas inteligenta homo kaj li multe pensas.
— Sed patrino, kial vi havas tiel multajn harojn?
Du instruistoj parolas.
— Sinjoro kolego, aŭdu, aŭdu! Mi
havas lernanton, kiu ne komprenas
1-a aiferencon in.tcr „mi” kai ,,vi”.
— Kara sinjoro kolego, tio ne
est 3 grava. Sed mi havas lemantcn, kiu ne scias la diferencon inter „mia” kaj „via”.
T ria paĝo

Malbona sonĝo.
Skribis s-ro K. P.

Hieraŭ vespere mi bone manĝis, mi trinkis du glasojn
da limonado, mi fumis unu ĉokoladan cigaron kaj post
tio mi mallevis min kaj dormis. Ĉar mi ne havis multan
tempon, mi dormis rapide.
Dum la dormo mi vidis gravan sonĝon. Mi vojaĝis
en la Esperantolando. Mi estis en la ĉefurbo de la
lando kaj mi promenis kaj rigardis la belajn domojn.
En momento mi vidis sinjoron
starantan antaŭ mi kaj tenantan
grandan revolveron. Li diris:
— Levu la manojn! Diru Esperantajn vortojn!
Mi volis diri Esperantajn vortojn,
sed mi ne povis. Mi restis silentanta
kaj miaj haroj staris. La sinjoro
diris:
— Mi estas sekreta policisto de
la Esperanta lando. Mi faras gravan
kontrolon. Ĉiu homo ne parolanta Esperante estas malbona homo.
— Sed mi estas Esperanta homo.
— Mi ne kredas! Kie estas via verda stelo? Kial vi
ne portas ĝin?
— Mi aĉetis, sed ĝi falis de sur mia vesto.
— Kial vi ne aĉetis novan?
— Mi ne sciis, ke... ke... ke...
— Kion signifas ke-ke-ke? ĉ i ne estas Esperanta
vorto. Mi vidas, ke vi ne estis bona lernanto. En la
konversacioj vi ne atentis kaj ne respondis, sed vi dormis aŭ silentis.
Kvara paĝo

— Mi ne...
— Ne neu! Se vi ne diras nun rapide ĉiujn demandajn vortojn, post unu minuto vi estos mortinta!
En tiu momento la vckhorloĝo faris la
skandalon. Mi levis min kaj mi kisis la
vekhorloĝon.
Gesinjoroj, se vi ne volas havi tian sonĝon,
lernu rapide la Esperantan lingvon kaj portu ĉiam la
verdan stelon!
La verda stelo
estas la insigno de la Esperantistoj. Ĝi
montras, ke la portanto parolas Esperante.
La Esperantista stelo havas kvin pintojn,
Ili signifas la kvin mondpartojn. La stelo kaj !a verda
koloro signifas la esperon.
Ni portu la verdan stelon kaj ni esperu, ke post
mallonga tempo la homoj en ĉiuj kvin mondpartoj
komprenos unu la alian per unu lingvo.
La verda standardo.
standardo de la Esperantistoj estas
kun blanka kvadrato kaj sur ĝi la
stelo.
3 Zamenhof, la aŭtoro de Esperanto,
diris en sia bela ,,Preĝo sub la verda standardo”:
„La verdan standardon tre alte ni tenos!
Gi signas la bonon kaj belon!"
Karaj ge-esperantistoj, levu la verdan standardon kaj
tenu ĝin alte! Ĝi estas la simbolo de bela idealo: per
unu lingvo fari harmonion inter la diversaj nacioj»
Kvina paĝo

La muŝo.
„Kion faras vi, sc muŝo falas en vian
glason?”
Kelkaj interesaj respondoj.
„Se znuŝo falas en mian glason, mi
prenas la muŝon el la glaso kaj portas ĝin
al la kuracisto."
,,M i prenas la muŝon el la glaso kaj donas ĝin al mia
edzino."
„Mi faras tiel, kiel la ĉino, ĉar ankaŭ mi estas ĉino,
ĉar mi estas nederlandano kaj la nederlandanoj estas la
ĉinoj de Eŭropo."
„Sed kio estas en la glaso? S e estas akvo, mi elverŝas
ĝin. Se biero, mi elprenas la muŝon kaj trinkas la bieron.
Se bruna biero, mi ne vidas la muŝon kaj trinkas ĝin
kun la biero."
„Mi elprenas la muŝon, sekigas ĝin kaj diras al ĝi:
Flugu, flugu, kaj estu feliĉa, malgranda besteto!"
„La muŝo ne havas tempon fali en mian trinkajon,
ĉar mi rapide eltrinkas."
„Mi elprenas la muŝon. Se en la glaso estas akvo, mi
verŝas ĝin sur la plankon. Se estas vino, mi verŝas ĝin
en mian buŝon."
„Mi metas la glason en sekreto antaŭ la personon.
kiu sidas apud mi."
„Mi metas la muŝon sur la plankon kaj mi metas mian
piedon sur ĝin."
„Mi petas de la kelnero novan trinkajon kaj mi trinkas
la novan kaj la malnovan."
Sesa paĝo
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Bonvolu solvi ĉi tiun gravan enigmon!
1— 70 = grava regulo
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por novaj Esperantistoj,
= nomo de mondparto.
36, 59 = dolĉa manĝaĵo.
= la kelnero iras tiel.
12, 6 = longnaza besto.
33 = parto de la tago.
60, 32, 6 = la plej facila lingvo.

70 = forta trinkajo.
47, 62, 20, 42 = ne paroli.
43, 28,36, 59 = parto de la horo.
64, 23 = ne mortis.
33 = parto de la monato.
29, 70 = sinjoro kun granda apetito.

5, 30, 62 . = nombro.
4, 43 = montra vorto.
Ci tie bonvolu detranĉi!

Komo de la
solvinto:

Kiom da
teleroj
portas la
kelnereto
sur la tria
paĝo?

Soivo de la enigmo:

BONVOLU ATENTI!!
Post ĉi tiuj kvar demandoj la respondoj
havas la literon -e. Sed nur tiam, se la
Demandoj:
Respondoj:
Kie?
Hejme. Tie. Nenie. Proksime.
Kiom? Multe. Malmulte.
Kiam? Lunde. Vespere. Ĉiutage. Tagmeze.
Posttagmeze.
Kiel?
Rapide. Forte. Kuraĝe. Bone. Bele.
La spegulo
estas la plej grava meblo en la domo.
La spegulo estas tre ĝentila meblo. La sinjorino staras antaŭ la
spegulo kaj demandas:
— Kara spegulo, kia estas mi?
— V i estas la plej bela, — respondas la spegulo.

NIK N EK KAJ KAT JEN
(Malgranda romano)
Sepa parto.

La hejmo de Kat Jen estas
intima, ĉarma. La rigardanto en
la pura ĉambreto vidas pendantajn bildojn sur la muroj, kuŝantajn manlaboraĵojn sur la lito kaj
seĝoj. A1 sinjoro Mate Matik
plaĉas ĉio. Per simplaj vortoj li
diras komplimentojn al Kat Jen.
— Antaŭ multaj jaroj mi ofte pensis pri tia hejmo,
kia estas la via. Pri tia varma, intima hejmo, en kiu
edzino kaj infanoj forgesigas la zorgojn de la laboro.
— Ho, sinjoro Matik, vi havas belan hejmon, —
diras Kat kaj ŝi donas tason da teo al li. — Via hejmo
estas simila al riĉa muzeo. Tiom da antikvaj mebloj,
bildoj de artistoj, centoj da belaj libroj!
— Bone vi diris, Kat. Vere, mia hejmo estas simila
al muzeo, la plej juna objekto estas mi. Ankaŭ mi
jam manĝis la pli grandan parton de mia pano. Mi
estas 63-jara. Mia vivo pasis inter libroj. Sed ne pensu,
ke mi ne komprenis la vortojn de la vivo. Ankaŭ mi
ŝatis la florojn, sed mian rozon prenis de mi alia viro.
Li estis pli feliĉa ... Malnova historio. Sed la mono
ne feliĉigas. Ankaŭ ŝi sciis tion, sed la gepatroj deziris,
ke ili estu geedzoj. Per tio ili malbonigis la tutan vivon
de sia filino.
— Kial ŝi ne protestis? Mi pensas, ke ŝi ne havis tian
bonan koron, kian vi havas.
— Ne diru tion!... Ni ne parolu pri la pasinta
tempo... Kiam venos via fianĉo?
Naŭa paĝo

Je la oka horo. Li venos kun Bub Destrat.
Kat iras al la ŝranko kaj prenas el ĝi malgrandan
skatolon. Kun ridantaj okuloj ŝi montras ĝin al la sidanta
Mate Matik.
— Bonvolu rigardi, sinjoro
Matik! En ĉi tiu skatolo estas
la horloĝo de mia mortinta patro.
Malnova objekto, familia riĉaĵo.
Mia patro ricevis ĝin de sia patro
kaj nun mi volas doni ĝin al Nik.
Malmoderna horloĝo, sed ĝi estas
bona. Cu ĝi plaĉos al li?
Mate Matik longe rigardante la
horloĝon parolas:
— Granda riĉaĵo estas ĝi. Mi memoras, ke via patro
tre ŝatis ĉi tiun horloĝon. Ankaŭ Nik Nek ŝatos ĝin,
ĉar ĝi havas tre interesan historion.
— Mi petas, bonvolu diri ĝian historion!
— Ĉu vi jam malfermis ĝian malantaŭan parton? Tie
vi povas vidi daton kaj nomon. Rigardu, mi malfermos
ĝin per la tranĉilo... Rigardu, Kat!... „La 25-an de
Aŭgusto 1854 sur la ŝipo Suda Stelo, al mia ŝipisto Pitr
Jen, amike: grafo Bonavent de Pac."
— Mi neniam aŭdis pri tiu grafo. Bonvolu paroli
pri li!
— Li estis oficiro kaj kapitano de ŝipo. Via avo,
kiel juna homo, servis sur lia ŝipo kaj faris kun li
multajn vojaĝojn al Afriko kaj al la proksimaj insuloj.
Poste via avo revenis en Eŭropon kaj li estis oficisto
ĉe la plej granda ŝipfabriko de la apuda lando. Li
havis fajran temperamenton kaj partoprenis en revolucio. Li falis en la manojn de la malamikoj. Malbelaj
Deka paĝo

tagoj venis al li. Li estis mallibera kaj la morto dancis
ĉirkaŭ li. Li volis liberigi sin, sed li ne havis monon.
Tiam li pensis pri sia horloĝo. Li donis ĝin al la soldato
staranta antaŭ la malliberejo. La soldato portis la horloĝon al la oficiro. La oficiro rigardis la horloĝon kaj
vidis la nomon de la grafo, kiu en tiu tempo estis
komandanto de la urbo. Pasis la tagoj kaj Pitr Jen ne
havis esperon esti libera. Sed en unu vespero vizitis lin
la grafo kaj post kelkaj tagoj li estis libera.
— Kaj kion faris mia avo poste?
— Poste li venis en nian landon. Li ricevis bonan,
varme sentantan kaj inteligente pensantan edzinon,
kiu multe helpis lin en la vivo kaj en la laboro, Via
avo estis unu el la plej gravaj personoj de nia urbo.
Lia filo, via patro, estis mia ludkamarado kaj restis
mia amiko dum la tuta vivo. Via patro estis urba
oficisto kaj mi estis profesoro en la gimnazio. Sed la
lerneja laboro tre facigis min kaj tial mi petis pension.
Kaj ĉar la vivo sen laboro ne estas bela, mi nun estas
librotenisto ĉe la firmo Kapsenmon 6 Monenpoŝ... Sed
ne pri tio mi volis paroli. La horloĝo estas pli interesa.
Ci montras la tragedion de via familio kaj la tragedion
de mia vivo.
Kat Jen kun granda intereso rigardas la parolantan
sinjoron Matik kaj ĉi tiu legas en ŝiaj demandantaj
okuloj. Tial li diras la tutan historion.
— Via patro ne diris al vi la historion, ĉar vi estis
tre juna. Sed nun vi povas kaj devas aŭdi ĉion. Kaj
vi komprenos ankaŭ tion, kial mi havas grandan simpation al via familio. Sed antaŭ kelkaj momentoj vi diris,
ke tiu knabino ne havis tian bonan koron, kian mi. Tial
mi ne volas diri ŝian nomon.
Dek-unua paĝo

— Sed... sed... Mi ne komprenas... Cu mia
patrino?
— Ne! Tute ne! Ne pensu tion!... Nu, aŭdu la
historion! Via avo, Pitr Jen, estis tre grava kaj riĉa
urbano. En unu tago vizitis lin eleganta sinjoro. Li
salutis ĝentile kaj prezentis sin: ,,Mi estas grafo
Bonavent de Pac, la filo”. Via avo ĉirkaŭprenis lin
kaj de tiu tago la juna grafo estis ĉiutaga gasto ĉe
la familio. La juna grafo ne estis simpatia homo, sed
via avo havis sekretan ambicion.
— Kian ambicion?
— Li volis havi grafon en sia familio.
— Ĉu li faris tion?
— Jes, sed tre malbone! Aŭdu, aŭdu! En tiu tempo
mi kaj la filino de via avo, la bela fraŭlino Tea, estis
geamantoj. Sed en unu tago la juna grafo petis la manon
de Tea. Ŝi protestis, mi petegis, sed la koro de via
avo restis malmola. Li rompis nian feliĉon, li donis sian
filinon, vian nunan onklinon, al la grafo, kun tre tre
multa mono.
— Ĉu ili estis feliĉaj?
— Jes, sed ne tre. La junaj geedzoj per du manoj
jetis la monon kaj post malmulta tempo ili havis nenion.
Via avo devis vendi siajn kampojn kaj arbarojn. Sed
nur poste venis la skandalo.
— Kia skandalo?
— Granda skandalo. Aŭdu! En nia urbo estis granda
kongreso kaj dum la festa tagmanĝo via avo rigardis
sian horloĝon. Maljuna sinjoro sidanta apud li demandis:
„De kie vi havas la horloĝon?” ,,De la mortinta grafo
Bonavent de Pac", respondis Pitr Jen. „Kiu diris tion,
Dek-dua paĝo

ke li mortis?" „La filo, kiu nun estas la edzo de mia
filino.” „Sed sinjoro, mi estas la maljuna grafo Bonavent
de Pac, kaj mi neniam havis filon.”
— Ho, malfeliĉa avo! Kaj kio estis poste?
— Pitr Jen ne volis kredi al siaj oreloj, sed li devis
kredi al siaj okuloj. Vere, la maljuna sinjoro estis la
grafo. Kaj la juna „grafo” tute ne estis grafo, sed Filp
Kuler, la filo de tiu oficiro, kiu antaŭ multaj jaroj ricevis
de la soldato la horloĝon. La skandalo estis tre granda
kaj Pitr Jen ne longe vivis post ĝi. La ,,juna grafo”
sekrete vojaĝis en alian landon, sed li portis la tutan
riĉajon de la familio kun si. Li malriĉigis vian patron
kaj malfeliĉigis vian onklinon.
Post kelka tempo ni legis en la gazetoj pri granda ŝipkatastrofo. Inter la nomoj de la vojaĝantoj estis ankaŭ
la nomo de Filp Kuler. Sinjorino Tea jam metis sian
manon en mian manon, sed en unu tago viro reveninta
el Ameriko diris, ke li laboris tie kun Filp Kuler en la
grandaj arbaroj... kaj... ŝia mano falis el mia mano
kaj ni restis nur bonaj geamikoj.
— OnklinoTea neniam parolis al mi pri ĉi tiu historio.
— Mi scias. Ŝi ne volis paroli pri sia malfeliĉo. Sed
nun vi devas scii ĉion, ĉar povas esti, ke via fianĉo
demandos vin kaj la afero ne plaĉos al li...
— Kial? Nik Nek rigardas nur mian koron kaj ne
la familian historion. Miaj gepatroj estis bonaj homoj.
Ankaŭ onklino Tea ne faris eraron. Sed nur ŝia edzo...
Ĉu vi scias, kion faros mi? Hodiaŭ vespere mi donos
la horloĝon al Nik kaj tiam mi diros al li ĉion sen
demando. Mi volas, ke vi vidu lian koron.
— Tre bone, Kat, Faru tiel!
* * *
Dek-tria paĝo

— La horloĝo estas tre bela kaj
la historio tre interesa — diras Nik
Nek. Lia rigardo longe ripozas sur
la blankaj manetoj de Kat. Li estas
feliĉa, ĉar tiuj manetoj apartenas
jam al li, sed nun li havas maldolĉan
penson. Kial ŝi parolis pri tiu historio? Ĉu la familiaj aferoj estas
gravaj al ŝi?
Mate Matik kaj Bub Destrat rigardas al la silentanta
Nik Nek. Kial? Ili volas scii liajn pensojn. Nik Nek
komprenas tion kaj parolas:
— Kara Kat, mi devas diri al vi, ke mi volis neniam
paroli pri familiaj aferoj. Sed nun mi devas diri al vi
mian historion. ĉ i estas tute mallonga kaj neinteresa.
Kial? Ĉar mi tute ne povas paroli pri mia familio.
Mi estas falinta folio. Mi ne konis miajn gepatrojn.
Maljuna vilaĝano trovis min ĉe kruco stag
ranta apud vojo. Li demandis en la vilaĝo:
"T"
„A1 kiu apartenas ĉi tiu infano?” La homoj
respondis: „Ne al mi, nek al mi, nek al
|
mi!” Tiam la vilaĝano portis min al la
pastrc, blankhara bonkora servisto de Dio.
| 1
Li diris: „Ĉar la infano apartenas nek al "
vi, uc’t al alia homo en 1?. vilaĝo, tial estu lia famiiia
nomo Nek, Kaj ĉar hodiaŭ estas la tago de Sankta
Nikolao, li ricevu tiun nomon.” Tiel mi ricevis rnian
nomon. Kaj mi restis ĉe la hejmo de lp. pastro. Lia
maljuna servistino portis min ĉiutage al alia familio
kaj tie mi ricevis la lakton. Tial mi povas diri, ke mi
estis la infano de la tuta vilaĝo. Sed pcst keika tempo
mortis la bonkora psstro kaj ankaŭ lia maijuna serDek-kvara paĝo

vistino. Mi ne restis sola, ĉar la plej maljuna vilaĝano
prenis min al si kaj li donis min en ĉiu monato al
alia familio. Tiel mi estis unumonata gasto en ĉiu
domo, ĉe ĉiu familio. Mi estis jam pli granda knabo,
mi iris en la lernejon. Ĉar miaj instruistoj diris bonajn
vortojn pri mi, fa vilaĝanoj sendis min en la gimnazion.
Mi lernis, mi instruis la pli malgrandajn knabojn kaj
mi servis en la domo de miaj profesoroj, kiuj estis
pastroj. Unu ei miaj profesoroj estis Esperantisto. Li
instruis al mi la novan iingvon kaj li helpis min tre
multe. Jam en tiu tempo mi faris bteraturajn ekzercojn.
Poste, dum la universitataj jaroj, mi laberis en la redakcio de granda ĵurnalo. Mi laboris, ĉar mi volis danki al
miaj gepatroj: al mia vilaĝo... Vidu, mia historio ne
estas interesa... Sed nun mi demandas vin, Kat, mia
kara, ĉu la familia historio estas grava cn la vivo de
homoj, kiuj estas tute solaj, sen gepatroj, kaj kiuj volas
fari sian hejznon sur la fundamento de amo kaj labore?
— Kial vi demanaas ticn? Vi estas mia ĉio, mia
tuta familio — diras Kat Jen kaj ŝi metas siajn mancjn
en la liajn. Ilia rigardo parolas pri veraj kaj fortaj sentoj.
La maljuna Mate Matik rigardas la parolintan kaj
nun silentantan Nik Nek. Li ne komprenis
la vortojn, ĉar Nik Nek parolis Esperante.
Sed li bone komprenis la parolon de liaj
manoj kaj okuloj. E1 la lacaj okuloj de
Mate Matik falas du varmaj larmoj. Tiuj
larmoj preĝas al Dio kaj petas ĉielan helpon al la juna paro.
Bub Destrat levas sin de sur la seĝo kaj
trifoje diras: „Vivu! Vivu! Vivu!” kaj post
tio li metas grandan bananon en la buŝon.
Dek-kvina kaj antaŭlasta paĝo
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kinoj" skribis al mi sennoman leteron.
ŝian leteron mi ĵetas en la fajron. Sed
tiun leteron, kiun vi tenas en la mano,
mi donas al vi, ĉar mi volas, ke ĝi faru al vi feliĉan
naskiĝtagon. Tiun leteron skribis la direktoro de la
Nacia Teatro en mia lando. Li informas min pri la
granda sukceso de mia unua dramo. Tiun leteron kaj
ĉi tiun horloĝon ni rigardu kiel fundamenton de nia
estonta vivo. La horloĝo instruu nin: „se nur la mono
estas celo, nin forlasos la ĉielo”, Kaj la letero montru
al ni la vojon: „se vi kredas kaj laboras, la ĉielo fruktojn
donas”, Cu vi volas tion, kara?
— Nik... Nik... Kion mi diru? Mi pensas, ke anĝeloj
en la ĉielo faris el ni gefianĉojn.

Dek-sesa kaj lasta paĝo

