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C L A V E D E L O S T E M A S 

LECCION l . a 

Tema 1. Ĉu latabloestas ronda?— Jes, sinjoro, la tablo 
estaa ronda. — L a infano estas bela kaj la patro estas bona kaj 
afabla. — Cu la pano estas mola?— L a pano estas mola kaj la 
papero estas blanka. — Cu la capelo estas nigra? — L a Ĉapelo 
estas nigra kaj granda. — Cu la patro estas ĝentila?— L a patro 
estas ĝentila. — L a bona vino kaj la bona kafo. — L a mola 
sapo. — L a longa vesto. — Cu la salo estas bona? — Jes, sinjo-
ro, la salo estas bona. — Cu Ia infano estas alta? — L a infano 
estas alta kaj bela. — Cu la kafo estas bona? — Jes, sinjoro, la 
kafo estas bona. 

LECCION 2. a 

Tema 2. Cu vi havas la belan Capelon? — Mi ne havas la 
belan ĉapelon. — Ĉ\i vi havas la blankan paperon?— Mi havas 
la blankan paperon kaj la malgrandan tablon. — Ĉu vi havas 
la malbelan veston?—Ne, sinjoro, mi ne havas la malbelan 
veston. — Cu la reĝa palaco estas alta? — L a reĝa palaeo estas 
alta kaj bela. — Cu la reĝo estas bona? — L a reĝo estas bona. 
— Cu la patro estas en la ĝardeno? — L a patro kaj la filo estas 
en la gardeno. — Ĉu la sapo estas utila? — Jes, sinjoro, la sapo 
estas utila. — Cu vi havas la malbonan panon? — Mi hayas la 
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bonan panon. — Cu vi havas la belan blankan Ĉemizon? — Mi 
havas la belan blankan fiemizon. — Cu vi havas Ia bonan kafon? 
— Ne, sinjoro, mi ne havas la bonan kafon. — Mi havas la 
blankan Ĉapelon kaj la veston nigran. — (JU la patro estas 
gaja? — L a patro estas gaja. — L a rega placo estas bela kaj 
malgranda. — L a fabriko estas granda kaj la palaco malgran-
da. — L a strato estas longa. — (Ju la pano estas malmola? — 
L a pano estas mola. — L a infano estas malgaja. — L a bona 
kafo kaj la malbona vino. 

LECCION 3. a 

Tema 3. Kie estas la blanka papero? — L a blanka papero 
estas sur la tablo. — (_,u vi havas la malgrandajn librojn?— Mi 
ne havas la malgrandajn librojn. — Kie estas la kafo kaj la 
salo? — L a kafo kaj la salo estas sur la tablo.— Cu vi havas ia 
orajn plumojn kaj la arĝentajn krucojn? — Mi ne havas la 
orajn plumojn, sed mi havas la arĝentajn krucojn. — Kic estas 
la marmoraj tabloj? — L a marmoraj tabloj estasen la gardeno. 
— Cu la patroj estas en la rega palaco? — L a patroj estas en la 
palaco kaj la infanoj en la reĝa ĝardeno. — L a vino estas bona 
kaj la kafo estas malbona. — L a infanoj estas ĝentilaj kaj la 
patroj estas afablaj. — L a plumoj estas mallongaj kaj la tabloj 
estas longaj. — Kie estas la boteloj kaj la plumoj? — L a botelcj 
kaj la plumoj estas sur la tablo. 

Tema 4. Cu vi havas la kristalajn botelojn kaj la arĝentajn 
plumojn? — Ne, sinjoro, mi havas la paperajn ĉapelojn kaj la 
marmorajn tablojn. — Cu la Ĉevalo estas u t i l a ? — L a Ĉevalo 
estas utila. — Cu vi havas la malgrandajn tablojn kaj la ron-
dajn Ĉapelojn? — Mi havas la rondajn Ĝapelojn, sed mi ne havas 
la malgrandajn tablojn. — L a malamikoj estas afablaj. — L a 
filoj estas bonaj kaj la patroj estas ĝentilaj. — L a papero estas 
blanka kaj bela. — L a akvo estas bona, sed la kafo kaj la vino 
estas malbonaj. — Cu la infanoj estas gajaj? — L a infanoj estas 
gajaj kaj la patroj estas malgajaj. 
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LECCION 4. a 

Tema 5. K i u estas en la domo? — L a onklo kaj Ia patrino 
estas en la domo. — K i u estas en la domo de la botisto? — L a 
patroj estas en la domo de la botisto. — L a domo de la patroj 
estas malbela. —Cu la najbarino estas bela?—La najbarino estas 
bela, sed la najbaro estas malafabla. — K i u havas la vestojn de 
Ja reĝino?—Mi ne havas la vestojn de la reĝino, sed mi havas la 
capelon de la patrino,— K i u kantas en la ĝardeno? — L a bonaj 
infanoj kantas en la gardeno. — K i u ludas en la placo? — L a 
amikoj de la infanoj ludas en la placo. — Cu vi amas la bonajn 
infanojn de la najbaro?—Mi amas la bonajn infanojn de la naj-
baro, sed mi malamas la malbonajn.—Cu ladomo eatas pura?— 
Ne, sinjoro, la domo estas malpura. — K i e estas Ia kristalaj bo-
teloj?—La kristalaj boteloj estas sur la tablo. 

Tema 6. Cu vi havas la ĉevalojn de la princino? — Mi ne 
havas la Ĉevalojn de la princino, sed mi havas la orajn krucojn 
kaj la Ĉemizojn de la princo. — Kie ni estas? — Ni estas en la 
gardeno de la reĝo. — K i e estas la fabriko de Ia onkloj? — L a 
fabriko de la onkloj estas en la placo.— Kiuj amas la infanojn? 
— L a patrinoj amas la bonajn infanojn. — Kie estas la belaj 
iibroj?— L a belaj libroj estas sur la marmoraj tabloj — L a blan-
ka papero estas sur la alta tab_lo, kaj la pano malmola estas sur 
la tablo malalta. — L a ora plumo de la amikoj de la onklo estas 
bona sed malgranda.—La bona vino estas en la kristala botelo. 
—Cu la reĝino estas en la reĝa palaco? — Ne, sinjoro, la reĝino 
estas en la malgranda gardeno.—Cu vi havas la plumban k r u -
con de la bona filo?—Ne, sinjoro, sed mi havas la longan veston 
de la filino. 

LECCION 5. a 

Tema 7. Ĉu hodiaŭ estas mardo aŭ merkredo? — Hodiaŭ 
estas dimanĉo. — Cu vi konas la patrinon de la panistinoj kaj 
la fratinojn de la pianisto? — Mi ne konas la fratinojn de la pia-
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nlsto, sed mi vidas la patrinon de la panistinoj,— Ca vi vidas la 
marmorajn tablojn kaj la kristalajn botelojn?— Jes, sinjoro, mi 
vidas la marmorajn tabiojn kaj la kristalajn botelojn. — K i u j n 
vi konas? — Mi konas la pentriston kaj la pianistinon. — K i u j n 
vi vidas? — Mi vidas la bonajn infanojn de la najbaro. — Ĉu vi 
havas du auĝentajh krueojn?— Jes, sinjoro, mi havas du -g*wen-
tajn krucojn, tri fiapelojn, kvar vestojn kaj kvin librojn. — L a 
patro de la princino havas unu fraton kaj ses fratinojn. — Kie 
ludas hodiaŭ la ĝardenistinoj? — L a ĝardenistinoj ludas hodiafl 
en la ĝardeno.— Kiuj kantas en la domo? — E n la domo kantas 
la fratojde la dent is to—Cu hodiaŭ estas ĵaŭdo? — Jes, sinjoro, 
hodiaŭ estas ĵaŭdo. 

Tema 8. K u n kiu parolas la onklino de la najbaro? — L a 
onklino de la najbaro parolas kun la reĝo. — K i u parolas kun 
la onklino de la najbaro?— L a ĝardenisto parolas kun la onkli-
no de la najbaro, sedni parolas kun la ĝardenistino.—Kie estas 
la najbarino?—La najbarino estas en la domo kun la amikoj de 
la prineo.— K u n kiu vi parolas? — Mi parolas kun la onklo de 
la libristo kaj kun la filinoj de la industriisto.— K i u j parolas?— 
K i u j kantas?—La infanoj kantas kaj la infaninoj parolas.—Kie 
estas la malgranda libro?—La malgranda libro estas sur la seĝo 
malalta.—Cu vi vidas la malpurajn Ĉemizojn de la amiko?— Ne, 
sinjoro, sed mi vidas du belajn vestojn de la libristino. — Cu Ja 
placo estas bela?— Jes, la placo estas bela. — Ni parolas kun la 
amikoj de la onklo kaj vi kuras kun la infaninoj de la najbaro. 
— Ca hodiaŭ estas vendredo aŭ sabato? — Hodiaŭ estas lundo. 

LECCION 6.a 

Tema 9. L a monatoj de la jaro estas dudek: Januaro, Fe-
bruaro, Mardo, Aprilo, Majo, Junio, Julio, Aŭgusto, Septem-
bro, Oktobro, Novembro kaj Decembro. — Kiom da bofratoj vi 
havas?—Mi havas tri bofratojn kaj unu bofratinon.— Cu vi ha-
vas la botojn de mia bopatro? — Ne, sinjoro, sed mi havas tiujn 
de mia parencino. — Kiom da blankaj Ĉevaloj havas la fratino 
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de la pianisto? — L a fratino de la pianisto havas ses blankajn 
fievalojn kaj dektri nigrajn. — K i u havas kvin fiapelojn? — L a 
bofilo de mia najbaro havas kvin Ĝapelojn. — Kiom da jaroj vi 
havas? — Mi havas sesdek tri jarojn, sep monatojn kaj dekdu 
tagojn.— Cu mi havas la libron de la onklo aŭ tiun de la bofili-
no?—Vi ne havas tiun de la onklo, sed tiun de la bofilino.—Kie 
estas la Capelo de la patro?—La Ĉapelo de la patro estas sur la 
marmora tablo, — Kiuj kuras?— L a infanoj kuras kaj ludas.— 
Kie kuras.la infanoj?—La infanoj kuras en la domo. 

Tema 10. Kiom da kristalaj boteloj vi havas? — Mi havas 
mil ducent ok.—Kvindek ok.—Sepcent okdek naĵ .—Mil n a ŭ -
cent ses.—Tridek kvar mil okcent kvindek du. —Cu la infano 
havas la arĝentan krucon de la princo aŭ tiun de la onklo? — 
L a infano havas la arĝentan krucon de la princo kaj tiun de la 
onklo.—Cu vi havas tiun de la patro aŭ tiun de la bopatro?—Mi 
ne havas tiun de la patro, sed mi havas tiun de la bopatro.—Mi 
havas tiun de la frato kaj tiun de la bofratino.—Cu hodiaŭ estas 
ĵaŭdo aŭjvendredo? — Hodiaŭ estas dimanĉo. — ĉ u vi vidas la 
filojn de la komercisto kaj tiujn de la pianisto? — Jes, sinjoro, 
mi vidas la filojn de la komercisto, tiujn de la pianisto kaj tiun 
de la ĝardenisto. — L a amikino parolas kun la bopatrino de la 
frato kaj kun la bofratino.—Kun kiu ni parolas?—Kun la prin-
co.—Kiom da vestoj vi havas?—Mi havas kvin.—Kiom da ami-
koj kaj kiom da amikinoj havas la panistino? — L a panistino 
havas kvar amikojn kaj dek amikinojn. — Kiom da tabloj kaj 
seĝoj havas la patro? — L a patro havas tri tablojn kaj naŭ 
seĝojn. 

LECCION 7. a 

Tema 11. Kiom da seĝoj vi havas? — Mi havas tri seĝojn 
kaj du tablojn.—Kiom da sezonoj havas la jaro?—La jaro havas 
kvar sezonojn; la somero kaj la printempo estas du belaj sezo-
noj, sed la vintro kaj la atituno ne estas belaj. — Cu vi havas Ia 
kvinan libron? — Ne, sinjoro, sed mi havas la dudek-unuan. — 
Cu vi parolas kun li? — Jes, sinjoro, mi parolas kun li kaj kun 
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l ia bopatro.—ĉu vi konas la duan filon de mia bofratino? — Mi 
ne konas la duan filon de via bofratino, sed mi konas tiun de 
via bofrato. — Cu la kafo estas varma a ŭ malvarma? — L a kafo 
estas malvarma. — Kiom da monatoj havas via infano? — Mia 
infano havas tri monatojn kaj du semajnojn. — Kie estas viaj 
amikoj kaj la najbaroj?— Miaj amikoj kaj la najbaroj ludas en 
la ĝardeno.— L i estas afabla kaj bona. — Liaj vestoj estas lon-
gaj, sed belaj.— Kie estas viaj filoj?— Jen estas miaj filoj.— Jen 
estas mia fiapelo. 

Tema 12. Kie estas la boteloj de la onklo? — L a boteloj de 
la onkio estas sur la fera tablo kaj la plumoj de la onklino estas 
sur la seĝo. — Cu vi ludas kun miaj filinoj? — Mi ne ludas kun 
viaj filinoj, sed kun viaj filoj. — K i e estas mia kuzino? — Via 
kuzino estas tie.—Cu vi havas mian molan sapon?—Ne, sinjoro. 
V i a mola sapo estas tie, sur la tablo.—Cu vi havas liajn librojn? 
—Jes, sinjoro, mi havas liajn librojn kaj la viajn.—Kiuj kantas? 
— L a infanoj de mia boonklo kaj la najbaroj de mia fratino 
kantas.—Cu vi havas viajn plumojn?—Mi havas miajn plumojn. 
— Cu vi havas? — Jes, mi havas.— Cu vi vidas miajn blankajn 
Sevalojn kaj miajn nigrajn ĉsvalinojn? — Tie mi vidas viajn 
Savalojn kaj viajn ĉevalinojn. — Januaro kaj Februaro estas 
malvarmaj. — T r i kaj sep estas dek. — L a oka kaj naŭa libroj 
estas grandaj.— Cu hodiaŭ estas ĵaŭdo aŭ vendreio? — Hodiaŭ 
estas sabato. — Kiom da kuzoj havas la pianisto? — L a pianisto 
havas du filojn kaj unu filinon, sed li ne havas kuzojn. 

LECCION 8. a \ 

Tema 13. Kiom da vestetoj havas la filino de via bopatri-
no?— L a filino de mia bopatrino havas dek unu vestetojn. — 
Kiom da pordetoj havis la domo de via frato?—La domo de mia 
frato havis du pordetojn kaj kvin fenestretojn. — K i a m vi ludis 
kun miaj filoj? — Hieraŭ mi ludis kun viaj filoj, sed hodiaŭ mi 
ludas kun viaj fratinoj.—Kun kiu mi parolis? — V i parolis kun 
)i k a j k u n liaj amikoj,—Kiu parolis kun mi?—La lavistino paro-
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lis kun vi . — Kie estas miaj botetoj? — Viaj botetoj estas sur la 
alta tablo. — <Ju liaj boteloj estas grandaj aŭ malgrandaj?—Liaj 
boteloj estas malgrandetaj, sed la boteloj de mia bopatro estas 
grandetaj kaj belaj.— K i a m li parolis kun mi? — L i parolis kun 
vi hieraŭ, sed hodiaŭ, li ludis en la ĝardeno kun la infaninetoj 
de ia ĝardenisto kaj kun la nevinetoj de la laboristino.— K i e vi 
estis hieraŭ? —Hieraŭ mi estis en la reĝa ĝardeno.— Hieraŭ mi 
aĉetis la feran martelon kaj lavis miajn vestojn kaj miajn k r a -
vatojn. 

Tema 14. Cu vi ronipis la botelon?— Mi ne rompis la bote-
lon, sed la tablon. — Cu la tablo estis ronda aŭ ne? — L a tablo 
e3tis ronda.—Kiuj estis hieraŭ en la teatro? — E n la teatro estis 
viaj amikoj kaj lakuzoj de lia patro.—Ĉu la komedio estis bela? 
— L a komedio estis agrabla. — Por k iu estas la libreto? — L a 
libreto kaj la krajono estis por mia amiko. — Cu vi havas teon, 
kafon, sukeron kaj panori?—Mi havas kafon, teon kaj sukeron, 
sed mi ne havas panon. — Mia fratino estas bela kaj juna, sed 
mia patrino estas maljuna. — L a j u n a rego parolis kun mi. — 
K i e estas la bovoj kaj la bovinoj?—La bovoj kaj la bovinoj estas 
en la gardeno de la kastelo, sed ia ĉevaloj kaj la Ĉevalinoj estas 
en la ĝardeno de la reĝa palaco.— Cu vi vidis la lokon kie estis 
la fenestro?—Jes; sed mi ne vidis la lokon kie estis la pordeto.— 
Cu vi faris hieraŭ la panon?—Ne, hieraŭ ni ne laboris.—Hieraŭ 
estis dimanĉo kaj ni ne laboris. — Kiam vi aĜetis la karbon? — 
Hieraŭ. — Mi aĉetis la kordonon por mia filino kaj la Ĉapelon 
por mia filo. 

Tema 15. Hieraŭ mi estis en la teatro kaj parolis kun lia 
patro, sed mi ne vidis liajn fratinojn. — L a urbo estas granda 
kaj bela. — K i a m mi estis en la domo de mia onklo, mi lavis la 
veston.—Mi havas malpurajn manojn. — Madrido, en la 9. a de 
Decembro de 1905. — Dekkvin kaj dudek faras (aŭ estas) tridek 
kvin.— Februaro havas dudek ok tagojn. — L a tago estas mal-
varma. — L a kvina de A^gusto estis ĵ a do kaj la dudeka de 
Junio estis dimando.— Ni legis la tridek librojn kaj en la dudek 
dua estas la letero de la reĝo. — Ca vi faras la teon? — Jes, mi 
faraslateon por via patro.—Uu vi aĉetis la sukeron?— Mi aĉetis 
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la sukeron, sed ni ne havas vinon. — Hieraŭ ni rompis la oran 
plumon de nia patro. — Cu vi parolis hieraŭ kun la tajloro? — 
Hieraŭ mi parolis kun la tajloro kaj aĉetis la frakon.— Por kiu 
estas la frako kaj la bastonoj? — L a frako estas por mi kaj la 
bastonoj estas por mia familio. — t u li amas mian patron kaj 
mian patrinon?—Li amas vian patron kaj vian patrinon. 

LECCION 9. a 

Tema 16. Ĉa vi konas la hispanan lingvon? — Mi ne estas 
hispano, sed mi konas kaj parolas la lingvon hispanan.— Kiom 
da lingvoj parolas la baronino?—Si parolas tri lingvojn; la ita-
lan, la francan kaj la germanan. — Cu vi havas la kudrilon de 
la kombistino? — Ne, sinjoro, sed mi havas la tranĉilon de la 
kudristino.—Cj mia bopatrino havas la buteron de lagermano 
aŭ la spegulon de la franco? — Via bopatrino ne havas la bute-
ron de la germano nek la spegulon de la franco, sed ŝ i havas la 
drapon de la italo.—Cu ŝi havas la anglan drapon?—Ŝi ne havas 
ia drapon anglan, sed hieraŭ ŝ i aSetis tiun de niaj amikoj. — 
Cu la lavistino balais hieraŭ mian domon? — L a lavistino ne 
balais hieraŭ viandomon, sed hodiaŭ §i balais vian gardenon.— 
Cu li estas gaja aŭ malgaja? — L i eatas gaja, sed ŝ i estas malga-
ia.—Cu miaj fratoj estas en la kastelo de la markizo?— Nek viaj 
fratoj nek via patro estas en la kastelo de la markizo. — L a 
balaistoj balais hieraŭ la straton kaj la placon de la urbo,— Kie 
estas mia bofratino kaj ŝiaj filetoj?— Via\bofratino kaj ŝiaj file-
toj ludas kaj kuras en la ĝardeno, sed mi tie ne vidas vian 
patron.—Kiom da kudriloj estas sur la marmora tablo?—Surla 
marmora tablo estas kvardek sep kudriloj.—Jen estas mia mal-
granda hundo kaj miaj blankaj jfatetoj. — K i a m vi parolis kun 
miaj kuzinoj?—Hieraŭ, en la teatro.—Cu ŝi kuris?—Si ne kuris, 
sed flugis. 

Tema 17. Cu vi aĉetis hodiaŭ buteron por mia parencino? 
— Jes, hodiaŭ mi aĉetis buteron por via parencino. — Por kiu 
estas la verda Ĉapeleto? — L a ĉapeleto verda estas por mia fili-
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neto. —Cu la dukineto parolis kun vi en la teatro?—La dukine-
to ne parolis kun mi en la teatro, sed en la kastelo de la baro-
neto A.— Ca vi vidis ŝiajn hundetojn?—Jes, sinjoro; ŝiaj hundoj 
kaj ŝiaj katoj estas malgrandetaj. — Cu la hundo flugas? — L a 
hundo ne flugas; la hundo ne havas flugilojn. — Kie estas la 
lampo? — L a lampo estas sur la tablo de la kudristino. — Ĉ"u la 
muroj de la ĝardeno estas altaj? — L a muroj de la gardeno ne 
estas altaj, sed Ia muroj de la domo de mia amikino estas altaj 
kaj blankaj.—Cu li skribis la leteron?—Li skribis la leteron per 
verda inko—P.u ŝiai manni estas nnra i?—Sia i manoi eatas mal-

bileton per la r u ĝ a krajono. — Lafcombistino kun ŝia filineto 
kombis la markizinon per la arĝenta kombilo. — Cu la kulero 
estas ora aŭ arĝanta? — L a kulero estas nek ora, nek arĝenta; 
la kulero estas fera. 

Tema 18. Dudek estaa la duoblo de dek kaj la kvaroblo de 
k v i n . — L a kvinoblo de ok estas kvardek. — L a prezo de la drapo 
estas hodiaŭ. duobla. — Si havas tri traofiiletojn, kvar kombile-
tojn kaj ok kudrilojn. — Hieraŭ ni tranfiis la sapon per nia 
plumba tranfiilo kaj kudris la verdajn paperojn per niaj k u d r i -
loj.—Kiam ni parolis ŝ i iris kun via patrino kaj kun mia bofra-
to. — Ŝia patrino kantis per bela voSo kaj mia bofrato parolis 
per voSo malgaja sed afabla. — E n la fabriko de la anglo estas 
cent kvardek laboristoj kaj ducent dudek tri laboristinoj. — Ŝ i 
estas ruza, sed ttdela.—Vi havas la dekoblon. — L a tago estas 
bela.—Jes, ni estas en somero kaj en somero latagoj estas agra-
blaj kaj belaj. — Jen estas mia nigra hundeto. — L a kafo estas 
malvarma kaj la teo varma.—Tie mi vidas vian patron. — Cu li 
venas?—Li ne venas; li parolas kun via malbela amiko germa-
na. — Mi nekonas la lingvon italan, sed mi parolas k u n j n i a 
itala amiko. — Mi ne havas vian plumban kuleron, sed tiun de 
via amiko.—Si venis kaj parolis kun mi. — Cu §i venis kun via 
amikino?—si venis kun mia amikino kaj afietis la verdan pape-
ron.—Mia patrino estas hispana kaj mia fratino estas franca. 
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LECCION 10 

Tema 19. Cu §i aSetas anstataŭvendi?—Jes, sinjorino; ans-
tataŭ vendi ŝi aĉetas.—Kie estas la kudristino?— L a kudristino 
estas en la salono; ŝ i parolas anstataŭ kudri. — Ĉu Ŝi parolas 
bone a ŭ malbone?— Ŝi parolas malbone, sed skribas bone. — Cu 
vi ricevis la tranĉilojn por la fabriko?—Mi ricevis la tranĉilojn, 
sed malfeliĉe ili estas malbonaj. — Ĉu ni vendis la kristalajn 
botelojn? — Anstataŭ vendi la kristalajn botelojn, ni aSetis la 
feran martelon.—Cu via Ĉambro estas gajaaŭ malgaja? — Fel i -
Ĉe, mia Sambro estas gaja. — Cu legas bone la infanetoj de la 
lavistino? — L a infanetoi de la lavistino bone legas, sed la infa-

tago estas malvarma aŭ varma?— Vere, la tago estas malvar-
ma.—Cu iliaj paroloj estas malveraj?—Iliaj paroloj neestas mal-
veraj sed veraj kaj signifaj. — Ĉu iliaj filoj estas feliĉaj? — Iliaj 
filoj ne estas feliĉaj; ili estas malfeliĉaj.—Cu la infanmoj venas? 
— L a infaninoj rapide venas por aĉeti la ĉapeletojn. — Cu ŝi k u -
dras?— Si kudras per miaj kudriloj argentaj kaj kombas miajn 
filinojn per la oraj kombiloj. — Cu ili kudras per viaj plumbaj 
kudriloj?—Ili kudras, sed kudras malbone; per viaj feraj kudri-
loj lli kudris bone.—Cu la infanino de la Sapelisto balais? — L a 
infanino de la ĉapeiisto balais la Sambron per la malgrandeta 
balailo.—Cu ili parolis bone aŭ malbone?—Nek bone, nek mal-
bone. 

Tema 20. K i u j vokas? — L a knabinoj vokas la knabojn. 
— Kie estis ilia bastono? —I l ia bastono estis hieraŭ sub la mar-
mora tablo,—Kiom da matracoj havas nia lito? —Nia lito havas 
tri matracojn. — Kie estas la fera ŝtupareto? — Jen estas la fera 
ŝtupareto. — Kie vi vidis iliajn Ĝevalinarojn? — Mi vidis iliajn 
Sevalinarojn en la arbaro. — Cu vi venis en la vagonaro? — Jes, 
sinjorino, mi venis en la vagonaro. — Cu vi fermis la pordon de 
la ĝardeno?—Mi ne fermis sed malfermis rapide la pordon de la 
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ĝardeno. — Anstataŭ fermi, mi malfermis la pordon de la ĝ a r -
deno — C u vi vidis hieraŭ la stelaron? — Mi ne vidis lastelaron. 
— c u vi havas mian oran butonaron? — Ne, via butonaro estas 
sub la verda papero. — K i a m vi vokis la markizon? — Hieraŭ. 
— Cu vi amas viajn amikojn? — Mi frate amas miajn amikojn 
kaj la viajn. — Cu ia baronino estas juna aŭ maljuna? — L a 
baronino estas maljuneta. — aia dentaro estas malbela. 

Tema 21. Hieraŭ la sinjorino ne estis en la domo, sed 
hodiaŭ ŝ i venis, Ĉu vi volas paroli kun ŝi? — K i e ŝ i estas? — ŝ i 
estas en la salono. — Cu ŝi kantas aŭ skribas?— Anstataŭ kanti 
ŝ i skribas per via ora plumo kaj parolas gaje kun liaj amikinoj. 
— Cu ŝi bone kantas? — ŝ i kantas bone, per bela kaj agrabla 
voĉo. — Kiam ŝi parolis kun la anglaj amikoj? — Hieraŭ ŝ i 
parolis kun la amikoj anglaj kaj kun la amikoj de viaj kuzinoj. 
— Cu Ŝi konas la lingvon anglan? — S>i konas kaj rapide paro-
las la anglan lingvon. — (Ju Ŝi estas angla? — Ne, sinjoro, ŝ i 
estas germana, sed ŝiaj kuzinoj estas anglaj, — Kie 1 estas ŝiaj 
infaninoj?—siaj infaninoj ludas en la ĝardeno kun la fratoj 
de la vendisto de Ĉapeloj. — Cu vi vidis hieraŭ la abelaron? 
— Jes, sinjoro, mi vidis la abelaron kaj afietis mielon por miaj 
najbarinoj. — Kie estas la marteloj kaj Ia plumoj? — L a marte-
loj kaj la plumoj estas en la sako, sub ia lito kaj la boteloj estas 
sur la tablo. 

LECCION 11 

Tema 22. (Ju ni ricevos morgaŭ ia ferajn kudrilojn de la 
capelistc?— Morgaŭ ni ricevos la duonon. — Per kiu ni ricevos 
la tranĉilojn? — Ni ricevos la tran8ilojn per la infaninoj de la 
kudristino, — uu ni ricevis ?ian leteron? — Ni ricevis hieraŭ 
Ŝian leteron per mia amiko. — Cu vi volas kuri kun mi en la 
gardeno aŭ paroli en la salono kun niaj patroj? — Mi volas kuri 
kun vi en la ĝardeno. — Ĉu ŝ i volos aSeti la duonon? — Si ne 
volos aĉeti la duonon, sed ia duoblon aŭ trioblon. — Cu hodiaŭ 
estas ĵ a ŭ d o ? — N e , sinjorino, hierafl estis vendredo, hodiaŭ 
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estas sabato kaj morgaŭ estos dimando. — Cu vi povos fari la 
kafon?— Ni povos fari la kafon, sed ni ne havas sukeron.— 
K i a m ili venos? — FeliSe ili venos morgaŭ kun niaj amikoj kaj 
kun la parencoj de mia patrino. — Kie ili estas hodiaŭ? — 

ŝiaj amikoj. — K u n kiu ili kantos? — Il i kantos kun la fian-
6ino de mia bofrato kaj kun la kuzino de mia amiko. — Cu la 
papero estas sur la tablo? — L a verda papero estas sur la tablo 
marmora, sed la blua papero estas sub la matraco. — Cu ŝ i 
venis? — Si venis kaj ni parolis antaŭ mia patrino. — Kiom da 
fianfoj ŝ i h a v i s ? — Ŝ i havis tri fianSojn; la unua estis germana, 
la dua franca kaj la tria hispana. — Kie estas via fianĉino? — 
Jen Ŝi estas. 

Tema 23. Ĉu la fianSo acetcs la oran butonaron? — L i 
aSetos la oran butonaron kaj la feran liton. — Kie estas la 
fianĉo? — L i parolas kun la fianĉino antaŭ la pordo <̂e la gar-
deno. — K i u j estas antaŭ la rega palaco?—Antaŭ la reĝa palaco 
estas la botistoj kaj la kudristinoj. — Por kiu vi aĉetos morgaŭ 
la dekonon? — Antaŭ mia domo mi aSetos morgaŭ la dekonon 
por miaj filinoj kaj por la filoj de miaj najbaroj. — Cu vi volos 
amelon aŭ buteron?—Mi ne volos amelon nek buteron; mi 
volos sukeron, panon kaj vinon.— Cu vi parolos kun li?— Mal-
feliĉe mi ne parolos kun li , sed disputos kaj mi ne volas disputi 
kun miaj amikoj. — Cu la dukino desegnas? — L a dukino k a n -

tas per bela kaj agrabla voSo kaj arte desegnas, aed anstataŭ 

Tema 24. Ses estas la duoblo de tri kaj la duono de dekdu. 
— L a tri centonoj de kvarcent estas dekdu. — K u n kiuj ili 
venos? — Ili venos kun niaj amikoj kaj kun la amikinoj de 
niaj bofratoj por fari kafon. — Por kiu estos la kafo?— L a kafo 
estos por mi kaj por miaj filoj. — Cu ili povos fari teon anstataŭ 
kafc? — I l i povos fari teon aŭ kafon. — Cu ni parolos en la 
arbaro? — Ni ne povos paroli en la arbaro, sed mi vokos mian 
filinon kaj miajn bofratinojn kaj ni parolos en la ĝardeno de la 
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kastelo.— CJu ŝ i parole vokos niajn amikojn? — Jes, parole; 
sed ili ne venos.—Cu ili ne venos?—Ne, sinjoro, ili estas en B a r -
celono. — Cu ili disputis? — Ili disputis hieraŭ kun la panisto 
antaŭ mia domo. — Kie estas la markiz ino?—Si estas en la 
salono kaj gaje parolas kun miaj infanoj kaj kun Ia viaj. — ĉ u 
vi akceptos miajn leterojn? — Mi akceptos viajn leterojn kaj la 
biletojn de via frato, 

LECCTON 12 

Tema 25. Cu vi ricevos morgaŭ la librojn? — Morgaŭ mi 
ricevos la librojn dekduope. — Cu viaj amikoj venis? — Niaj 
amikoj venis triope kaj parolis kun ni antaŭ niaj fianĉinoj. — 
Cu en la salono? — Ne, en Ia strato, antaŭ la fenestro de mia 
domo. — Cu ŝ i havas Ia ferajn s e ĝ o j n ? — S i aĉetis centope la 
ferajn seĝojn, sed hodiaŭ ŝ i vendis la duonon. — Kiom da horoj 
havas la tago? — L a tago havas dudek kvar horojn kaj la horo 
konsistas el sesdek minutoj.—Kiom da tagoj havas la semajno? 
— L a semajno havas sep tagojn: lundo, mardo, merkredo, ĵ a ŭ -
do, vendredo, sabato kaj dimanfio. — Cu via patro estis en la 
teatro?— L a sinjoro, kiun vi vidis en la teatro, estas mia patro 
kaj la sinjorino, kun k iu vi parolis estas mia patrino. — Cu vi 
havas la buteron, kiun hieraŭ a8etis mia nevino aŭ la sukeron, 
kiun vendis la Sapelisto kiam li estis en la palaco? — Mi nek 
havas la buteron.kiun hieraŭ a8etis via nevir.o, nek lasukeron, 
kiun vendis la 8apelisto, sed mi havas la drapon de la komer-
cisto. — ( J u vi aŭdis kanti? — Mi aŭdis la markizinon; ŝi kantis 
per vo8o malbela kaj malagrabla. — Pri kiu vi parolos? — Ni 
parolos pri nia onklo kaj amike diskutos, sed ni ne legos Ia 
leteron, kiun ni ricevis hieraŭ. — Cu estas amiko via la sinjoro, 
kiun mi vidas tie? — L i ne estas mia amiko, sed li estas amiko 
de mia kuzo kaj de mia SanSino. 

Tema 26. <ju ŝia letero estis grava? — s i a letero ne estis 
grava; sed anstataŭ skribi la leteron ŝ i volis veni por paroli 
kun mi pri la komedio, kiun vi legis. — L u ŝ i estas juna kaj 
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b e l a ? — ŝ i ne estas juna nek bela. — C u la infaninoj aĉetos la 
bluan kofreton? — Il i aĉetos la fiavan kofreton, kiun ni vidis 
hieraŭ antaŭ nia domo. — Cu vi pensos pri nia afero? — Unue 
mi volas paroli kun mia edzino. — L u vi aŭdis niajn najbarojn? 
— Mi a.dis niajn najbarojn; ilia amikeco estas malagrabla. — 
Cu liaj kruroj estas longaj? — Liaj kruroj estas longaj, sed liaj 
brakoj estas mallongaj. — uu vi aŭdas niajn amikojn? — Jes, 
ili kantas kaj dancas en la placo. — Cu vi vidas mian filineton? 
— Jes, sinjorino, ŝ i brodas kun nia avino kaj kun viaj nevinoj. 
— Kiom da sezonoj havas la jaro? — L a jaro havas kvar sezo-
nojn; pritempo, somero, aŭtuno kaj vintro. — Cu vi vidis la r u -
ĝajn vangojn de la knabino? — Mi ne vidis la ruĝajn vangojn 
de la knabino, sed mi vidis la blankecon de Ia papero. — Cu la 
sapo estas mola aŭ malmola? — L a malmoleco de la sapo estas 
granda. — Kiom da nazoj ni havas? — Ni havas unu nazon, du 
vangojn, du krurojn kaj du brakojn. 

Tema 27. K iu venas? — L a homo, kiun vi vidis hieraŭ, 
venas. — Kie mi vidis hieraŭ la homon? — E n la salono de la 
duka palaco. — Cu vi estas feliĉa? — Mi estas malfeliĉa; mi ne 
havas patrinon kaj mi ne konas la patrinan amon, sed mi amas 
mian onklinon file. — Kiom da soldatoj havas la regimento? — 
L a regimento konsistas el mil okcent dudek kvar soldatoj.— 
Cu vi volas veni kun mi por vidi la Ĉevalinaron?— Mi iros kun 
vi por vidi la Ĉevalinaron. — Cu la infano rompis la paperan 
Ĝevaleton? — L a infano rompis la paperan . evaleton, la Ĉapelon 
rondan kaj la feran kudrilon. — Per kio vi rompis la kudrilon? 

— Mi rompis la kudrilon per la martelo. — Kie estas niaj ami-
koj? — Ili estas en la gardeno, anta"' la fera pordo; ili traktas 
pri la grava afero, kiun vi konas. — Cu ili parolas? — Ili ne pa-
rolas; ili ĉiam diskutas. — Cu ŝ i havos morgaŭ la tran*;ilojn? — 
Morgaŭ ŝi havos la duoblon, ni havos la kvaroblon, sed mia 
amiko angla, pri kiu mi hieraŭ parolis, havos la centonon aŭ 
Ia milonon. — Pri kiu vi parolas kun la najbarinoj? — Mi paro-
las k u n la najbarinoj pri miaj bofratinoj kaj pri miaj kuzinoj. 



— n — 

LECCION 13 

Tema 28. ĉ u via libro estas pli granda ol la mia? — Gi estas 
pli granda ol la via, sed estas malpli bela ol la libro de niaj ma-
lamikoj. — Cu via nevino kantas pli bone ol la mia? — Mia 
nevino kantas pli malbone ol la via. — ĉ u sia blua vestoj estas 
pli malbona ol la via? — Mia vesto estas pli malbona ol la ŝia. — 
Ĉu vi venis pli rapide ol ili? — Mi venis pli rapide," sed mi estas 
malpli kontenta ol ili. — ĉ u vi amas mian bofraton pli ol lia 
patro? — Mi amas vian bofraton pli ol lia patro. — Cu vi amas 
mian bofraton pli ol lian patron? — Mi amas vian bofraton pli 
ol lian patron. — Cu vi legis la libron pli rapide ol mi? — Mi 
legis la libron malpli rapide ol vi — Ĉu vi legis la libron pli rapi-
de ol la bileton, kiun mi skribis?— Mi legis la bileton, kiun vi 
skribis per blua inko, pli rapide ol la libron.—Cu vi estis hieraŭ 
en la preĝejo? — Mi estis en la preĝejo, — C u vi preĝia? — Mi ne 
preĝis, sed mi pre os morgaC; anstataŭ pregi mi parolis kun la 
amiko, kiun vi konas,—Ĉu vi traktos la aferon?—Ni parolos pri 
l i . — Kiom da cigaredoj vi aĉetos? — Ni aĉetos dudek cigarojn 
kaj cent cigaredojn. — Ĉu la papero estas blua aŭ griza? — 
&i estas griza, sed mi havas en mia domo flavan paperon.— 
Kiam venos via patro? —Morgaŭ — Cu vi estas certa?— Jes, mi 
estas certa. — Kie estas mia frato?— Via frato parolas kun la 
libristo, antaŭ la librejo. — K i e ni atendos niajn amikojn? — Ni 
atendos niaj amikojn en la kafejo. — Cu vi volas kafon aŭ teon? 

— Mi volas teon kaj sukeron. 
Tema 29. Ĉu vi vidis la birdon? — Mi vidis la birdon; 

ĝiaj flugiloj estas grandaj kaj blankaj, — K i o m da ĉevaloj vi 
havas en la Ĝevalejo? — Mi havas en la devalejo dudek Ĝevalojn. 
— Cu vi parolis kun la sekretario? — Mi estis en la sekretariejo 
por paroli kun la sekretario; sed li ne estis tie. — Kie estas nia 
amiko?— L i preĝas en la tombejo, antaŭ la tombo de via patri-
no. — Cu ŝi amos Ĝiam niajn fratojn? — Ciam; mi estas certa. — 
Kie flugas la birdetoj? — L a birdetoj flugas super la arbaro.— 

2. — CLAVE. 



Pri kio vi parolas? — Mi parolas pri la merito de nia amiko; 
certe, ĝ i estas pli granda ol la nia.— Cu vi bezonas miajn ĉeva-
lojn? — Hodiaŭ mi ne bezonas viajn Sevalojn, sed morgaŭ mi 
bezonos la Sevalinojn, kiujn vi aSetis h i eraŭ—(Ju vi skribas 
sur la blua papero? — M i skribas sur la griza papero, per la 
ora plumo, kiun vi ricevis hieraŭ. — K i e estas miaj birdoj kaj 
miaj krajonoj. — Viaj birdoj fiugas super la tablo kaj viaj krajo-
noj estas sur gi. 

Tema 30. K i u estas pli alta ol mi? — Mia frato estas pli alta 

hieraŭ per la pordisto de la palaco?—Jes; ĝ i traktas signife nian 
aferon kaj tiun de niaj patroj. — C u vi konas la komedion, kiun 
ni vidos morgaŭ en la teatro A ? — Jes, sinjorino; mi konas la 
komedion, kiun morgaŭ ni vidos en la teatro A; mi parolis pri 
giaj meritoj kun miaj amikoj. — K i e estas la nigra katineto? — 
Ĝi estas sub la lito de mia fratino, sed la birdeto flugas super 
ni. — Ĉu vi vidis hieraŭ la pregejon de la urbo? — HieraO mi 
vidis la urban pregejon kaj mi konis la grandan meriton de gia 
arta beleco. 

LECCION 14 

Tema 31. Cu vi estus kontenta se vi havus monont— Se mi 
havus monon, mi estus feli3a kaj Siam estus kontenta. — Cu ŝi 
legus la bluan libron, se mi parolus kun §i?—Se vi parolus kun 
Si, ŝ i legus la bluan libron, kiun ŝ i ricevis hieraŭ. — Kie l vi 
deaegna8?— Per la blua krajono mi desegnas malbone kaj mal-
rapide, se mi havua la krajonon nigran mi desegnus bone.— 
Cu vi volas ĝin? — Jes, mi ĝin volas. — Ĉu ŝ i estas tiel alta kiel 
mi?— Si ne estas tiel alta kiel vi, sed H estas pli alta kaj pli bela 
ol mia fratino. — Cu ili venis tiel rapide kiel ni? — Ni venis pli 
malrapide ol ili kaj ni parolis dum tri horoj kun la Sapelisto, 
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kiu estis antaŭ la kafejo. —(Ju via plumo estas utila?—Mia plu» 
mo estas tiel utila kiel la via, sed estas malpli bela kaj arta. — 
(Ju li farus la tablojn tiel rapide kiel li faris la seĝojn, kiujn vi 
vidis en la salono de niaj kuzoj? — Se li estus gaja, li farus la 
tablojn tiel rapide kiel li faris la seĝojn, sed li estas malgaja kaj 
ne faros la seSojn nek rapide, nek malrapide. — Cu ŝi kantas 
tiel bone kiel nia amikino?—Nia amikino kantas pli malbone ol 
ŝ i . — Cu ili skribus anstataŭ ludi? — Ili skribus anstataŭ ludi, se 
vi parolus kun ili. 

Tema 32. Cu vi volas aĉeti pomojn aŭ pirojn?—Mi dezirus 
aĉeti pomojn. — Kie l estas la okuloj de la birdeto? — L a okuloj 
de la birdeto estas rondaj kaj grizaj.—Cu ŝia vesto estas kotona 
aŭ silka?—Sia vesto estas kotona.—Cu ŝ i intenoas fari la veston, 
kiun ricevis mia patro aŭ tiun de mia frato? — Si intencas fari 
tiun de via frato, sed mia kuzo helpos al ŝ i . — Cu vi estos en 
Madrido dum la vintro? — Ne, sinjoro, dum la vintro mi estos 
en Barcelono. — K a i dum la somero, kie vi estos? — Mi estos 

Tema 33. Ĉu vi ŝin vidis? — Mi ne vidis ŝin, sed morgaŭ 
mi ŝin vidos en la teatro. — Cu vi volas la drapon? — Mi ĝin ne 
volas, se gi estus blua mi afietus gin, sed gi estas griza. — Cu vi 
legus la leteron, se vi havus gin? — Mi legus la Ieteron, se mi 
havus ĝin, sed mi ĝin ne havas. — Cu vi amas mian patri-
non tiel, kiel mia amiko A.? — Mi amas vian patrinon pli ol 
via amiko. — Cu vi amas mian patrinon tiel, kiel mian ami-
kon A.?—Mi amas vian patrinon malpli, ol vian amikon.—Cu li 
vendis aŭ aĉetis? — L i vendis kaj dum li vendis la duonon mi 
aĉetis la trioblon, sed Ii aĉetus anstataŭ vendi se li estus tiel 
rida kiel mi. — Cu lia kapo estas malgranda aŭ granda? — L i a 
kapo estas pli granda ol la mia, sed liaj brakoj kaj kruroj estas 
tiel mallongaj kiel la miaj. — Cu vi havas mian rondan capelon? 
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— Jes, sinjoro, mi ĝ in havas. — Kiam vi ricevos ta martelojn 
kaj la kudrilojn? — Morgaŭ. — Pri kio vi parolas? — Mi paro-
las pri la edzinoj de niaj amikoj kaj pri la filinoj de niaj naj-
baroĵ. 

LECCION 15 

Tema 34 Ĉu vi havas mian piron?— Mi ne havas ĝin. — 
ĉu ŝ i havas tiujn de miaj geonkloj?— Ŝi havas ilin. — Ĉu miaj 
gepatroj havas la plej altan Sevalon?— Viaj gepatroj ne havas 
la plej altan ĜevaloD; 6iuj estas malaltaj kaj malbelaj. — Ĉu vi 
vidis la kudrilojn de la kudris t ino?—Mi ne vidisja kudrilojn 
de la kudristino; sed mi vidis la kombilojn, kiuj estis hieraŭ sur 
la marmora tablo. — Cu la najbarino skribas aŭ kantas? — Si 
nek kantas nek skribas; ŝ i desegnas sur la papero griza per la 
blua krajono. — Kiel desegnas miaj nepoj?— Viaj nepoj dese-
gnas tre bone kaj tre rapide. — Ĉu vi konas Ĝiujn danĝerojn?— 
Mi ilin konas. — Ĉu miaj gefratoj estas la plej blondaj? — Viaj 
fratoj estas la plej blondaj, sed viaj fratinoj estasla plej brunaj. 
—Kiom da fingroj ni havas?—Ni havas dudek fingrojn; kvin en 
6iu mano kaj en 6iu piedo. — Cu Siuj homoj havas barbon? — 
Ĉiuj homoj ne havas barbon. — Cu ili volos manĝi aŭ trinki? — 
Ili volos manĝi panon kaj pomojn, kaj trinki akvon kaj vinon. 
— Cu vi volus trinki la vinon kun akvo? — Se mi havus akvon, 
mi tr inkuskun ĝi la vinon, sed mi ne havas.—Cu vi manĝus se 
vi havus monon? — Se mi havus monon, mi trinkus anstataŭ 
manĝi. — Ĉu vi konas la lavistinon? — Jes; mi ŝin konas; Ŝia 
beleco estas Sarma. — Ĉu vi parolis pri la afero? — Ni traktis 
pri la grava afero, sed feliSe ni nek diskutis nek disputis. — 
Ĉu vi vendis al la profesoro Siujn pirojn? — Ne, sed mi ilin 
vendus al l i , se li havus monon. — Ĉu vi estas la plej riĉa?^— 
Malfeliĉe mi estas la malplej riSa. — A l kiu apartenas la domo? 
— ĉ i apartenas al miaj gekuzoj. — Cu vi legus la leterojn al la 
studentoj? — Mi legus la leterojn al la studentoj, se mi bone 
legus. — K i e estas la studento, kiu hieraŭ parolis kun mi? — L a 
studento, kiu hieraŭ parolis kun vi, estas en la universitato. 
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Tema 35. Cu vi admiras la honestecon de la knabino? — Mi 
admiras ŝian bonecon kaj belecon. — Ĉ\i vi vidis la geflanĉojn 
en la preĝejo? — Ne, sinjoro, mi ilin vidis en la kafejo, kie mi 
atsndis ilin. — Cu iia amo estos konstanta kaj nobla? — Se 
lia. amo estus konstanta kaj nobla; li parolus kun la fianĉino 
dum la semajno. — Cu vi demandos ilin pri la afero aŭ pri la 
letero? — Mi demandus ilin pri la afero, se mi estus malpli 
konstanta ol ili, sed mi estas la plej konstanta. — Cu li amas 
mian fratinon? — L i ?in adoras. — Cu li venos kun la kofro sur 
la Ŝultro? — L i venos kun la kofro sur la kapo. — Cu vi vendos 
la tranĉiletojn al miaj gebopatroj? — Mi ne vendos la tranfii-
lotojn al viaj gebopatroj, sed mi vendcs ilin al la profesoroj kaj 
al la studentoj de la universitato. —(Ju viaj gefratoj venis? — 
Ili ankoraŭ ne venis, sed venos morgaŭ. — Cu vi volas manĝi 
kun ni? — Mi ankoraŭ ne mangis, sed mi venas por paroli kaj 
ne por manĝi. — Al kiu vi vendus la Ĉevalinon? — Mi vendus 
la Ĉevalinon al miaj genajbaroj; se ili volus gin aĉeti, sed ili ne 
volas. — K i e estas la gesinjoroj? — L a sinjorino estas en la pre-
ĝejo kaj la sinjoro estas en la Ĉevalejo. — Kiom da ŝultroj 
havas ciu homo? — Ciu homo havas du ŝultrojn kaj unu brus-
ton. — Cu ŝi estas ruza?— Si estas la plej ruza, sed estas la 
malplej riĉa; ŝi estas pli malriĉa ol mia bofratino kaj malpli 
afabla ol mia nepo. — Cu ŝi estas tre kontenta? — Jes; ŝ i estas 
tre kontenta. 

Tema 36. Cu la vagonaro venis? — L a vagonaro ankoraŭ 
ne venis; malfeliĉe, ĝ i ne venos hodiaŭ nek morgaŭ. — Cu vi 
trinkus la duoblon se vi volus? — Se mi volus, mi trinkus la 
duoblon kaj la trioblon. — A l kiu apartenas la du trionoj de la 
domo. — L a du trionoj de la domo apartenas al miaj gepatroj. 
— Cu vi ricevus la monon, se mi skribus la leteron? — Se vi 
skribus la leteron mi ricevus la monon. — Cu ŝ i estas Ĉiam 
kontenta? — Si Ĉiam estas kontenta. — Cu vi skribis al ili? — 
Mi skribis al ili leteron, sed ankoraŭ ili ne gin ricevis. — Vivi 
por morti; jen estas' la laboro de 6iu homo dum li vivas. — Cu vi 
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al la domo, ni iras al la kastelo de la amiko kun kiu vi parolis 
hieraŭ antaŭ nia domo, kiam ni diskutis pri la libro. — Cu li 
estas gentila? — L i estas tre ĝentila, sed mia kuzo estas pli 
ĝentila ol li. — ĉu via fratino estas feliĉa? — Mia fratino estas 
la malplej feliĉa, sed ŝ i estas la plej konstanta. — Ĉu vi parolas 
kun la plej b r u n a ? — M i parolas kun la malplej blonda.— 
Ĉu niaj amikoj venis? — Jes, sinjorino; ili venis kvarope. 

LECCION 16 

Tema 37. Ĉu li eliris el la palaoo?— L i ne eliris el la palaco, 
sed li elirus se li volus.—Cu vi vidis la paniston kiam li eliris el 
via domo? — Dum mi parolis kun miaj gepatroj, li eliris el mia 
domo.—Cu vi aĜetis hieraŭ Ĉapelon?—HieraiS mi aĉetis Ĝapelon 
por mia filo kaj veston por mia filino, sed la fiapelo ne estas tiel 
bela kiel la vesto. — Cu la hispano, kiun ni vidis hieraŭ estas 
komercisto?—La hispano, kiun ni vidis hieraŭ, estas dentisto.— 
Cu mia amiko povas eniri? — Via amiko povas eniri, sed li ne 
povos el iri .—Kun kiu ni paroiis hieraŭ?—Hieraŭ ni parolis kun 
urbestro. — Ĉu ni lin konas? — Ni ne konas iin kaj li ne volas 
veni kun ni. — Cu vi manĝos morgaŭ kun la imperiestro? — 
Morgaŭ mi manĝos kun la imperiestro kaj mi legos al li la lete-
ron, kiun mi ricevis de mia regimentestro. — Cu la ŝipo venos 
ankoraŭ hodiaŭ? — AnstataO veni hodiaŭ, ĝ i venos morgaŭ. — 
Cu vi estas certa? — Jes, sinjoro; hieraŭ mi ricevis leteron de la 
ŝipestro. — P r i kiu parolas niaj amikoj? — Niaj amikoj parolas 
pri niaj fianĉinoj, sed la policestro parolas pri la Ĉevalo, kiu 
hieraŭ estis antaŭ nia ĝardeno. — K i u estas la plej riĉa el Ĝiuj 
niaj kuzoj?—La plej riĉa el Ĝiuj niaj kuzoj estas Antono, sed lia 
riĉeco estas ankoraŭ pli malgranda ol lia nobeleco. — Kiom da 
diamantoj havas la imperiestrino? — L a imperiestrino vendis al 
mi la diamantojn, kiujn ŝi havis; hodiaŭ ŝi estas tiel malriĉa kiel 
vi. — Kie estas mia krajono?—Gi estas inter la libroj, kiuj estas 
sur la fera tablo. — Cu la profesoro estas severa? — L a severeco 
de la profesoro estas tiel granda kiel la gajeco de la studentoj. 
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— Kie eatis la leterc, kiun ni ricevis hieraŭ el Barcelono? — L a 
letero, kiun ni ricevis hieraŭ el Barcelono, estis inter miaj afe-
raj paperoj. 

Tema 38. Kie l vi fartas, sinjorino?—Tre bone.—Mi ne tar-
tas bone, malfeliĉe. — Mi neniam fartas bone.—Cu vi nin vidis 
hieraŭ en la teatro?—Ne, sinjoro; mi vidis vin kontraŭ la palaco 
de mia kuzino, inter la studentoj, kiuj eliris el la universitato. 
— Cu li estas severa? — L i estas severa, sed lia edzino estas tre 
malsevera.— Ĉu ŝf amas min?— Ŝ i vin amas.— Cu vi vendos al 
mi ĉevalon?—Mi ne povas vendi al vi fievalojn nek hundojn, sed 
mi vendos fievalinon al vi. — Ĉu vi nin konas? — Mi konas vin, 
sed mi neniam parolis kun vi .—Pri kiu parolas la policestro? — 
L i parolas pri ĉiuj miaj geparencoj. — K i e estas la urbestro? — 
Tie li estas, kontraŭ ni. — Ĉu vi parolos kun li pri nia afero?— 
Mi ne parolos kun l i . — Ĉu vi konas mian onklinon Antoninon? 
— Ne, sed ŝi min konas. — Cu vi vidas miajn birdetojn? — Jes, 
sinjoro, hieraŭ ili flugis inter la arboj de mia gardeno, sed ho-
diaŭ ili flugas super mia domo.— Kie estas mia blanka katine-
to? — Via katineto blanka estas sur mia tablo; dum la birdoj 
flugas, ŝi manĝas.— Cu via bofratino nin vidos?— Se ii venus, 
ŝi vidus nin. 

Tema 39. Kiom da vortoj havas via blua libro? — Nia libro 
blua havas dumil kvarcent kvindck ok vortojn. — Cu ŝi havas 
fiiujn miajn librojn?—Ŝihavas fiiujn viajn librojn kaj ĉiujn miajn. 
— Ĉu vi havas fiiujn miajn? — Mi ne havas Siujn viajn; sed mi 
havas tiujn de miaj geamikoj. —Cu vi venos?—Mi neniam venos. 
—Kie vi estos?—Inter miaj amikoj.— Cu vi eniros? — Ni enirus, 
se ni estus amikoj,—Cu li vidus nin, se ni enirus?—Se ni enirus, 
li ne vidus nin. — Kiel vi fartas? — Mi malbone fartas. — Ĉu vi 
parolas kun nia amiko? — Mi neniam parolas kun l i , sed mi 
ĉiam lin vidas en Ja teatro.—Cu vi legos la libron?—Mi ne legos 
gin. — Nia regimentestro estas la plej malsevera el ĉiuj, li nin 
amas kaj parolas tre amike kun ni. — Via kafo neniam estas 
tiel bona kiel la nia.—Ui venis kontraŭ ni unuope.— L a estro de 
la urbo estas la urbestro kaj la geestroj de la imperio estas Ja 
geimperiestroj. — Dume ni povas lavi la vestojn per la mola 
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Tema 40. Ĉu vi volas, ke ŝi kantu?—Mi volas, ke ŝi kantu 
kaj ke vi manf u.—Ĉu vi parolis kun li? — Mi parolis kun li kaj 
li diris al mi, ke vi ne skribu la Ieteron kaj ke li esperas ricevi 
morgaŭ la monon.—Cu vi kredas, ke lia frato parolos? — Mi ne 
kredas, ke lia frato parolos; mi volas, ke li kantu anstataŭ 
paroli.—Gu vi legos al ni la leteron, kiun vi ricevis?— L a letero 
estas nelegebla; mi ne povas legi ĝin al vi.—Cu estas eble, ke la 
libro; kiun donis al ni la barono, estas netradukebla? — Estas 
neeble; Ĝiulibro Ĉiam estas tradukebla.—Cu la Ĉielo estas blua? 
—Ne, gi estas griz£.—Cu vi vidis la vizaĝon de mia patro?—Jes, 
via patro estis videble malkontenta.— Cu vi donos al mi la gla-
von aŭ la ponardon?— Nek la glavon nek la ponardon. — Ĉu vi 
seios direkti la aferon?—Mi ne sciosgin direkti kaj hieraŭ, kiam 
mi parolis kun via patro mi diris al l i , ke neniu povos ĝin 
direkti; mi kredas ke ĝi estas nefarebla. — Mi volas, ke vi venu 
morgaŭ por manĝi kun ni kaj kun niaj amikoj. — Mi dankas 
vin, sed morgail mi ne povos veni; estas neeble.—Mi ne toleras 
ke vi ne manĝu morgaŭ inter viaj veraj amikoj; ni atendos vin 
en la saloneto kaj kiam vi venos, tiam ni mangos. — Viaj dia-
mantoj brilas pli ol la miaj.—Cu vi vidis la ostojn, kiuj estas en 
la ĝardeno? -Jes , sinjorino; mi vidis la ostojn. 

Tema 41. Cu vi havas la glavon de la imperiestro? — Mi ne 
havas la glavon de la imperiestro, sed mi havas tiun, kiun mi 
aĉetis hieraŭ.—Cu vi atendas miajn amikojn?— Ne, sed mi aten-
das tiujn, kiujn ni vidis hieraŭ kontraŭ la teatro. — Cu viaj 
gepatroj tradukis la leteron de la franco?—Ili tradukus ĝin, 
se ili scius; anstataŭ traduki la leteron de la franco, ili tradukis 
la leterojn, kiujn ni ricevis hieraŭ el Madrido. — Cu iii havas 
tiujn, kiujn ni aĉetis hieraŭ?— Iii havas tiujn, kiujn ni aĉetis 
hieraŭ kaj tiujn, kiujn havis miaj bofratinoj, sed ili ne havas 
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tiujn de miaj kuzoj.— Cu li estas surda a ŭ muta? — L i ne estas 
surda nek muta, sed li ne volas paroli kun ni pri la afero. — Ĉu 
vi volas doni al mi la paperojn, kiuj estas sub la blua libro? — 
Hodiaŭ ne, sed kredeble morgaŭ mi donos ilin al vi. — Ĉu vi 
povas diri al mi, kie estas miaj geinfanoj? — Jes, sinjorino; ili 
ludas en la plaoo, antaŭ la kafejo,—Mi dankas vin. 

Tema 42. L a rondeco de la tero estis tiam nekredebla. — 
Ne skribu per la ruga krajono; skribu per nigra inko.—Tradu-
ku la leteron.—Diru al ili, ke ili venu.—Ne malamu viajn mala -
mikojn.— L a lango de la hundo estas pli r u ĝ a , ol la lango de la 
kato. — Neniu nin dankos. — Ni ne toleru, ke la gefiloj de niaj 
genajbaroj ludu en la ĝardeno. — Tiam ni povos aĉeti glavojn 
kaj ponardojn.—Majo estas la plej bela monato el la jaro. — L a 
kafo estas malvarma. — Neniam nla onklino diros, kie ŝi havas 
la monon.— Hieraŭ mi parolis kun la ŝipestro kaj li diris al mi, 
ke ni ne aĉetu la birdetojn de la libristo sed tiujn, kiujn havas 
la markizo. — Neniu povas diri ke mi havas ilin. — L a homoj 
bonaj ĉiam diras la veron.— Kiam vi venos, tiam ni parolos. — 
Infanoj, ne kuru.— Si skribas nelegeble, sed rapide.— Ni havas 
kombilojn tiel beletajn kiel la viaj, sed malpli longajn ol la k u -
driloj de la Sapelisto. — CJu vi ricevis la rondajn fiapelojn? — Ni 
ricevos ilin morgaŭ, sed vi povas aĉeti al ni tiujn, kiujn ni 
hieraŭ ricevis.—Cu ili estas rondaj? — Ne, sinjoro.— Cu vi volas 
doni al mi unu el la kristalaj boteloj, kiuj estas sur la tablo? — 
Jen ĝ i estas.— Kiam la malfeliĜo okazis?— L a malfeliĜo okazis 
hieraŭ. 

LECCION 18 

Tema 43. Ĉu tiu 6i papero estas pli granda ol tiu? — Tiu 
6i papero estas malpli granda ol tiu, sed ĝi estas pli bela. — Cu 
vi konas la finon de tiu komedio? — Mi ĝin konas. — Cu vi 
traktos parole la aferon? — Ni faros la ebic;;. — C'u ili ricevis 
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volas paroli kun mi a ŭ kun mia filino? — Prefere li volas paroli 
kun via filino. — Kie estas mia Ĉapelo kaj mia bastono? — Via 
ĉapelo estas tie kaj via bastono estas tie 6i, sub la vesto. — 
Cu Ŝi aĉetos tiujn 6i plumojn aŭ tiujn? — Tiujn 6i ne, sed tiujn. 
— Cu ŝi aĉetos pli ol ni? — Jes; ŝ i aĉetos tiujn de niaj onkloj 
kaj tiujn, kiujn ni vidis hieraŭ en la librejo. — Ĉu via horloĝo 
estas ora aŭ arĝenta? — Gi ne estas ora, nek arĝenta, gi estas 
iera. — Cu Antono fermis la fenestrojn? — L i fermis la fenes-
trojn, kiuj estas en la salono, sed ne la pordon. — Cu tie estas 
lumo? — Ne. — Kiam mi diris ke mi ne aĉetos la ĉevaletojn, 
miaj filoj ekploris kaj tiam mi eliris por afieti i l in. — Cu vi 
ekkuris. — Austataŭ ekkuri mi ektremis. — L i min vidis kaj 
ekparolis sed mi ne aŭdis liajn vortojn. — L a tieaj studentoj 
estas tre kontentaj. — K i a m vi ekmanĝis?— Ni ekmanĝis kiam 
mia patro venis. — Mi ekmovus )a tablon, se mia frato estus tie 
8i, sed li ankoraŭ ne venis. — Cu vi volas trinki glason da 
brando? — Dankon. — Ĉu vi havas glasojn de vino? — Cu gran-
dajn aŭ malgrandajn? — Malgrandajn. — Jen ili estas. — Kiom 
da funtoj mi aSetos? — Aĉetu tri funtojn. — Ĉu vi vendos al mi 
ok metrojn da drapo? — Jes, sinjorino. — E k k u r u ! 

Tema 44. Cu via oleo estas pli bona ol la mia? — Gi ne estas 
pii bona, sed pli malbona. — Cu niaj eigaroj estas pli mallon-
gaj ol la iliaj? — Ili estas pli mallongaj ol la iliaj, sed malpli 
mallongaj ol la miaj; la cigaroj de mia patro estas ankoraŭ pli 
longaj. — Ĉu ilia 8evalo ne estas tiel bela, kiel la mia? — &i estas 
tiel bela kiel la via, sed la mia ne estas tiel bela. — Mia kuzo 
Antono havas unu ankoraŭ pli belan. — L a nia estas la plej 
bela el Ĝiuj. — Cu estas tre alta la hundo, kiun ni vidis hieraŭ? 
— L a hundo, kiun ni vidis hieraŭ, estas tre alta. — Cu vi havus 
pli da amelo ol da sukero, se vi aĉetus al mi la mian? — Se ni 
a8etus la vian, ni havus pli da amelo ol da sukero. — C u ŝi estas 
tiel blonda kiel mi? — Si estas Ia plej bruna. — Ĉu vi vidis du 
horloĝojn pli malgrandajn, ol tiuj 6i? — Mi havas tiom da hor-
logoj kiel vi, sed neniu estas tiel malgranda. — Cu ili aĉetis pli 
da oleo, ol da petrolo? — I l i aSetis malpli da oleo, ol da petrolo. 
— K i u havas malpli da rizo, ol ni? — L a plej maljuna havas 
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malpli da rizo, aed la plej juna havas pli da vino, ol ni, — K i u 
estas la plej r iĉa el niaj amikoj? — L a plej r iĉa estas Antono; li 
havas pli da mono, ol ni ciuj. — Hodiaŭ mi rioevis malpli da 
leteroj, ol hieraŭ. 

Tema 45. Mi ricevis dekduon da kuleroj. — Okcent dudek 
kvar konsistas el ok centoj, du dekoj kaj kvar unuoj. — Kiom 
da pano volas la knabo?— L a knabo ne volas panon, li volas 
aĉeti dudek litrojn da oleo. — Cu la komercisto havas tiom da 
mono, kiom la panisto? — L i havas pli da mono, ol la panisto. 
— Cu li estas severa?— L i estas tiel severa, kiel afabla estas 
nia kuzino. — Kie estas la avineto? — L a avineto estas en la 
ĝardeno, ŝ i donas panon al la kokinoj. — ĉ iu j diras, ke la 
geedzoj estas malfeliĉaj. — L a Ĉevalo, kiun ni aĉetis hieraŭ, 
estas malgranda, sed tiu Ĝi estas granda. — (Ju vi vidas ilin? — 
Ciam mi vidas ilin antaŭ la palaco; ili parolas pn niaj najbaroj 
dum la infanoj manĝas. — Ankoraŭ mi ne vidis ilin, sed kiam 
mi ilin vidos, mi legos al ili la leteron, kiun hieraŭ mi ricevis. 
— Neniu venos kun mia frato.— Mi lin amas kiel amikon. 

LECCION 19 

Tema 4 6 . Ĉu nia kuzo sendis al ni lakudrilojn? — L i sendis 
al ni la ventumilojn kaj la ŝuojn. — Cu vi volas doni al mi gla-
seton da brando? — Ni ne povas doni al vi glaseton da brando, 
sed la najbaro, kiu estas en la balkono, ĝin donos al vi. — Ĉu 
vin salutas la markizo? — L i nin salutas sed ni ne volas akcepti 
lian saluton; la homo, kiu nin ofendis tiel grave, ne estas amiko 
nia. — L i trankviligis la familion kaj skribis al mia patrolongan 
leteron.—Cu li parolis? — L i parolis kaj liaj vortoj trankviligis 
n in .—Kie l vi malpurigis vian veston? — Ni ne scias, sed se ĝ i 
estas malpura, mi ĝin lavos morgaŭ. — Purigu viajn manojn. 
— Ĉu vi povas certigi al mi, ke la domo apartenas al mia patro? 
— Mi certigas al vi, ke Ia domo apartenas al via patro; li ĝ in 
aĉetis kaj beligis. — Venigu mian amikon, mi volas paroli k u c 
li kaj legi al li trankviligan leteron. — Cu vi scias kiu mortigis 
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l in?— Jes, sinjoro, la ŝuisto mortigls lin en la .ĉardeno.— T i u 
6i metalo estas tre malmola, estas neeble, ke vi ĝin moligos. 
— Cu ŝ i iris kun Ia kruĉo al la fonto?—Si iris al la fonto, sed 
ne kun la kruĉo. — Cu li volas ŝtonojn? — L i ne volas ŝtonojn; 
li volas aĉeti dudek kvin milojn da brikoj por fari domon. — 
K i u venas? — L a amiko, kies filoj venis hieraŭ. — L a komercis-
to, kies edzino parolis kun ni. — L a urbestro, kiesamikoofendis 
nin. — L a ŝipestro, al kies kuzoj ni skribis hieraŭ. 

Tema 47. Kiuj estis? — L a najbaroj, kies filoj ludis en la 
ĝardeno.— L a artistoj, kies amikoj tiom amas nin. — L a solda-
toj, kies regimentestron ni vidis hieraŭ. — Cu li insultis vinf 
— L i insultis min 8e mia patro. — Cu vi manĝos morgaŭ 6e mia 
kuzino? — Morgaŭ mi manĝus 8e via kuzino, se mi povus. 
— Ĉu vi legas la gazeton? — Mi gin legas Ĉiusemajne. — Ĉu vi 
ĵuras? — Jes, mi ĵuras ke Siutage mi iros por plori sur lia tom-
bo. — Miaj vortoj paligis lin. — Ciujare mi dankas lin kaj 6iujn, 
kiujn mi k o n a s . — L a gazetisto skribas al mi Ĉiumonate lon-
gajn leterojn, sed mi ne legas ilin. — Cu vi laborus Siutage, se 
vi havus monon? — Se mi havus monon, mi nelaborus ĉiutage. 
— Nun mi povas diri al vi, kiom da oleo mi aSetis. — Cu la bal-
kono estas tiel alta, kiel la galerio?— Ne, sinjoro, la galerio 
estas pli malalta. — C u li skribas tiel bone kiel antaŭe? — Netiel 
bone. — Ĉu vi nun povas diri al mi, kiu venos? — Kredeble venos 
mia onklo, sed mi ne certigas al vi , ke li venos — C u vi volas, 
ke mi skribu al li? — Ne, via letero ne venigus lin. — L a knabo 
ĵetis ŝtonon al la lavistino kaj ŝin insultis. — Kie ŝi estas? — Ŝ i 
8iam estas 8e mi, Ŝi kombas mian fratineton per la orakombilo. 

Tema 48. L a tri kvaronoj de miaj libroj estas 8e li.—Cu tiu 
8i bileto havas tiom da vortoj, kiom tiu? — Ne, tiu havas pli. — 
Cu ili ricevis sciigojn de la francoj?—Ankoraŭ ne.— Kie vi estis 
tiam? — Tiam mi estis 6e mia patro, sed nun mi estas 8e mia 
najbaro—Cu vi vidis la gefianSojn?— Mi vidis ilin en la kafejo. 
—Iliaj vortoj ektremigis nin kaj paligis niajn vizaĝojn.— Cu vi 
vidis la feran kru6on, kiu estis sur la tablo? — Nemam mi vidis 
gin. — L i mortigis mian amikon per la malgrandeta ponardo, 
kiun vendis al li la studento.— Ciuhore li parolas pri mia filo, 
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sed neniu volas aŭdi lin. — Kiom da leteroj ŝ i ricevis? — Tiom, 
kiom vi. — Cu vi parolis kun la komercisto, kies drapon ni aĉe-
tis.—Ne, sinjoro, sed mi diskutis kun la bofrato de la ĉapelisto. 
— L a sciigoj, kiujn mi ricevis el Madrido estas kontraŭaj. 

LECCIĜN 20 

Tema 49. Cu la legantino povos brosi mian veston apenaŭ 
ni Hnos.—Apenaŭ ni finos la legantino parolos kun la amanto, 
sed ne brosos vian veston.— Kie estas la batalantoj? — L a bata-
lantoj estas en la gardeno aŭskultante nian estron, kiu apenaŭ 
nin konas.—Cu tiu knabo estas blinda kaj lama? — Ne, sinjori-
no, li estas surda kaj muta, sed la promenanta infano estas 
blinda.—Kie li estas promenante (aŭ promenanta)?—En la gar-
deno, ĉirkaŭ la fonto.— Cu okazis la batalo? — Jes kaj en gi mia 
amanta frato ricevis mortigan vundon. — Cu estas tre alta la 
knabo, kiu brosas vian Ĉapelon? — L a knabo, kiu brosas mian 
Ĝapelon ne estas tre alta,—Ĉu vi ĉirkaŭis per arboj vian ĝarde-
non?—Mi gin Ĝirkaŭis per arboj .—Cu li estas aĉetanto de bulboj? 
— Ne, sinj'oro, li estas vendanto de citronoj'. — Ĉu vi konas la 
dancantoj'n?—Jes, sinjoro, ĉiuj estas kuzoj miaj, sed ili ne dan-
eas tie 6i tiel bone, kiel 8e mi. — K i a l la gefianĉoj' promenas tra 
la gardeno?—Ni ne seias kial la gefianSoj' promenas tra la ĝar -
deno.—La cervo kaj' la cigno estas du belaj' bestoj'.— Cu la k a n -
tantino havas monon?—Si havas tri oraj'n monerojn. —Sablero 
blindigis lin. — Cu tiuj' sinjoroj' havas tiom da hordeo, kiom da 
aveno? — Ili havas malpli da hordeo, ol da aveno. — E l la fajro 
eliris tiom da fajreroj, ke ni ne povis esti apud ĝ i .—Ŝi tiel bone 
brosis miaj'n vestojn kaj mian fiapelon, ke vi ne trovos en ili 
polveron. — Cu vi volas doni al mi argentan monereton?—Pre-
nu ĝin. — Dankon. 

Tema 50. Cu vi legis al ili la leteron? — Apenaŭ eliris mia 
onklino mi eklegis la leteron, kiun mi ricevis de la urbestro. — 
Mi elvtremis vidante tiom da leonoj' ĉ i r k a ŭ mia domo, tiom da 
cervoj kurantaj' t ra la ĝardeno kaj' tiom da cignoj' apud la fonto. 
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—Tiam mia patro diris: el kie eliris tiom da bestoj?—Cu ŝi mal-
purigis la paperon? — S i nigrigis la paperon per la karbo, kiu 
estis sur la tablo.— K i a l ŝ i nigrigis ĝin? — Mi ne sciias kial.—Mi 
ne sciias la kialon. — L a jaroj maljunigas la homon. — Ĉu vi 
havas tiujn, kiujn mi aĉetis apud mia domo? — Ne, sinjoro, mi 
havas tiujn, kiujn mi aĉetis apenaŭ venis niaj gepatroj. — Kiam 
kombos la lavistino mian filinon?— Apenaŭ eliros ŝiaj gepatroj. 
— Cu vi povas diri al mi, kial vi estis parolante kun mia amiko 
apud la tablo?— Ankoraŭ mi ne povas diri al vi, kial mi parolis 
kun li . — K i e vi estis hieraŭ? — Ni estis en la promenejo. — Cu 
estas trinkebla la akvo de la fonto de la ĝardeneto? — L a akvo 
de la fonto de la ĝardeneto ne estas trinkebla.— Donu al mi su-
keron pordolĉigi la kafon. 

Tema 51. Cu vi estas plorante (aŭ plorantaj)?—Ne, sinjoro, 
ni estas parolante (aŭ parolantaj) pri la hodiaŭaj sciigoj. — Cu 
la lavistino estis purigante (aŭ puriganta) mian veston, kiam 
mi eniris?—Si estis kudranta (aŭ kudrante) 6e miaj gepatroj. — 
Cu la teo estas dolĉa?—La teo estas maldolĉa.—Cu vi estostie ĉ i , 
kiam mi venos? — Kiam vi venos, mi estos manĝante (aŭ man-
ganta); tiam ni trinkos glaseton da dolĉd vino.— Mi volas ke, 
kiam eniros mia bofratino, vi estu skribanta (aŭ skribante) 
longan leteron al mia avineto.—Cu vi estus manĝante (aŭ man-
ĝanta), se vi havus panon?—Se mi havus panon mi estus man-
ĝante (aŭ manganta).—Cu venos morgaŭ la Ŝiparo?— Kredeble 
ne; la ŝiparestro skribis al mi kaj diris, ke Ĝiuj ŝipoj ne venos. 
—Kiel manĝas tiu knabino?—Tiu knabino mangas per la mal-
dekstra mano.—Cu nin vidis la markizino?—Si ne vidis nin, sed 
ŝ i vidis niajn amikojn.—Jen la lavistino; kies filo Ĉiam estas 
trinkante ( a ŭ trinkanta) brandon. — L a Ĝiutaga pano. — Ciuj 
bestoj ne estas manĝeblaj. 

LECCION 21 

Tema 52. Ĉu estas tie 6i la knabeto aĉetinta mian Ĉapelon? 
— L a knabeto aĉetinta vian ĉapelon ne estas tie 6i; li ne venos 
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gis morgaŭ.—Gis kiam?—Gis la sabato.—Cu la policestro konas 
la mortiginton? — L a policestro ne konas la mortiginton, sed li 
havas amikojn, kiuj lin konas. — Makulinte mian veston, la 
infanino eliris kurante el mia domo kaj venis gis tie Ĉi.— K i a m 
mortis la kulpiginto de miaj geonkloj? — L a kulpiginto de viaj 
geonkloj mortis en la jaro mil-okcent-naŭdek-kvara. — E n tiu ' 
jaro ankaŭ mortis mia frato Antono.—Kio okazas al vi?—Oka-
zas al mi, ke mi ne povas skribi la leteron pro la inko. — Cu 
estas malbona tiu Ĝi inko?— Gi ne sole estas malbona, sed mal-
bonega. — Kion vi estis faranta, kiam mi vin vokis? — Kiam vi 
min vokis mi estis farante la teon por mia patro. — Cu vi 
povus almenaŭ diri al mi, kion ŝi diris, kiam ŝ i ricevis mian 
leteron?—Si nur diris, ke la letero estis nelegebla.— Cu vi venas 
kun mi gis la teatro? — Mi ne povas pro mia farto. — K i a l li ne 
salutas vin? — Diskutinte miajn aferojn kaj parolinte pri mia 
familio, li neniam salutos min. — K i a l vi ne eliris hieraŭ el via 

Tema 53. Ĉu la suno estas pli granda ol la luno? — Jes: la 
suno estas pli granda ol la luno, sed la stelo, kiu estas nun su-
per niaj kapoj estas ankoraŭ pli granda ol la suno. — Cu vi 
volas trinki kun mi glaseton da likvoro? — Mi ne povas trinki 
likvorojn pro mia farto. — L a fruktoj de tiuj Ĉi arboj estas tre 
dolĉaj, sed la legomoj de mia ĝardeno ne estas manĝeblaj,—La 
knabo leginta nian libron estas humila, sed tre lerta; li neniam 
parolas kaj Ĝiam estas laborante (aŭ laboranta).— Ĉu estas 
grandaj la oreloj de la knabineto? — L a oreloj de la knabineto 
estas tre malgrandaj. — Gis kiam mi atendos miajn amikojn?— 
Gis )a vendredo.—Ĉu vi vidis la patron de la kudristino? — Jes, 
sinjoro; li estas mortanta. — L a mortanto malfermis la okulojn 
kaj nur diris: filoj miajl — Ou tiu profesoro konas la mortintajn 
lingvojti? — L i konas ĉiujn mortintajn lingvojn.— K i a l venis la 
edzino de la komercisto? — Batinte mian filon, ŝ i venis por diri 
al mi, kial ŝi lin batis. — C u vi povos vendi al mi tri metrojn da 
ŝnurego? — Mi ne havas Snuregojn; mi nur havar ŝnuretojn. — 
L a akvo estas varmeta, lakafo varma kaj la teo varmega.—Tiu 
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Ĉi kafo estas tre malvarma; 6u vi povas ĝin varmigi? — Mi ne 
havas fajron por varmigi tiun kafon. — Kio estas la edzo de la 
lavistino?—La edzo de la lavistino estas Ĝasisto de leonoj. 

Tema 54. Bonan tagon mi deziras al vi! — Bonan tagon!— 
Kie l vi fartas? — Mi fartas bone, kaj vi?— Mi ankaŭ bone.— Kie 
estas via familio? — Mia familio eliris por aĉeti al mi bastonon 
kaj promenigi la infanon.— K u n kiu eliris via familio?—Ĝi eli-
ris kun miaj amikoj, anstataŭ eliri kun miaj amikinoj.— Cu ili 
a6etos la Ĉemizojn, kiujn havas lakomercistoaŭ tiujn, kiujn ni 
vidis en la 6emizejo? — Nek tiujn, kiujn havas la komercisto, 
nek tiujn, kiujn ni vidis en la Ĉemizejo; kredeble ili aĉetos la 
bluajn.—La vendinto eliristiam el la domo.—La Ĉevalo kurinta 
en la placo estas la mia. — Kion vi estos faranta, kiam mi eni-
ros? — K i a m vi eniros mi estos manĝante (aŭ manĝanta) kaj 
tiam mi donos al vi botelon da dolĉa vino. 

LECCION 22 
• 

Tema 55. Se li estus honorinta miajn gepatrojn, nun miaj 
filoj honorus lin. — Cu ili estus dezirintaj paroli kun li? — A m -
baŭ estus dezirintaj paroli kore kun li, por proponi al li niajn 
servojn, — V i eraras, ili nur volis postuli de li vorton de honoro. 
—Mi petas ke vi pardonu mian eraronsed mi neniam estus kre-
dinta tion —Kalkulu kiom da vortoj havos la letero. —Gi havos 
preskaŭ tiom, kiom nia libro. — L i estus volinta protundigi 
ankoraŭ pli, se tiam li estus havinta ilojn por fari tion. — K i u 
estus kredinta, ke li konsentos elekti prezidanto, kiam nur 
paroli al li pri tio tremigis lin?—Jes, estas vero: sed sen la helpo 
de la societanoj ni ne estus povintaj fari la elekton.—Tri foje mi 
proponis lian nomon kaj mi vidis ke, efektive, la afero estis 
preskaŭ neebla; tiam, nur tiam, ni bedaŭris esti trompinta la 
elektantojn,— L a vilaĝanoj estas tre ruzaj kaj se ili estus volin-
taj', tio ne estus okazinta.—ĉu vi faras al mi la plezuron? — C u 
vi volas mezuri tiun 6i drapon? — K u n plezuro. — L a soldatoj 
manovris antaŭ la estroj, dum miaj' amikoj komentariis la scii-
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gojn de via revuo, — L a bedaŭrinda sciigo pri la morto de ŝia 
frato konsternis nin. — L a ŝipestro ordonis la ŝipanojn, ke ili 
preparu la ŝipon por la batalo kaj li rnaljuste minacis ilin. 

Tema 56. Cu vi estos leginta la libron, kiam venos mia 
patrino? — Mi konsideras neeble legi tiel grandan libron, sed 
mi intencos tion.—La homoj bonaj ne malbenas la malamikojn; 
ili pardonas ilin. — L a amantinoj de mia frato estas nekalkule-
blaj; sed mi kredas, ke Ĉiuj ne amas lin kore. — Cu ili manĝis 
panon? — Ili trinkis brandon kaj akvon de tiu fonto. — Mi nek 
aprobas nek malaprobas tion, sed mi en lia loko ne estus k o m -
parinta la gajnojn; la avareco ne estas bona administranto.— 
Ni ne estus traktintaj ilin tiel maljuste, se ni eslus sciintaj la 
veron; hodiaŭ la afero ne dependas de ni , sed ni faros la eblon 
por plezurigi vin,—Adiaŭ, miaj amikoj, ĝis la sabato. 

Tema 57, K i a l vi estas malkvieta?—Mi diros al vi ia kialon; 
mia patro ordonis, ke mi skribu leteron al miaj geonkloj, sed 
venis miaj amikinoj kaj niekludis en la ĝardeno; nun mi timas, 
ke kiam mia patro venos, ankoraŭ mi ne estos povinta skribi la 
leteron, — Cu vi volas, ke mi vin helpu? — Dankon, vi estas tre 
ĝentila, sed per kio vi povus min helpi? — Efektive, sed se estus 
eble mi farus tion kun plezuro. — Kion vi farus estante en mia 
loko? — Mi ekskribus la leteron kaj tial, kiam via patro venos, 
mi estus skribinta se ne la tutan leteron almenaŭ la duonon. — 
Bone, mi faros tion; la ideo estas tre bona.—Miaj aŭdantoj 
akompanis min gis mia domo kaj dum mia servisto razis min, 
ili estis en la salono legante revuojn. — Ĉu vi volas puŝi la por-
don?—Jes, sinjoro.—Mi estis brosinta mian ĉapelon.kiam venis 
mia kuzino promenigante mian filinon; tiam ni eliris kune. — 
Donu al mi la leterojn; kiam vi venos morgaŭ mi estos ilin tra-
dukinta. —Estas neeble vivi sen mono,—Tio kaŭzis al mi gran-
dajn malgajnojn, sed mi ne bedaŭras ĝ in , ankoraŭ mi estas 
riĉa. — L a urbanoj defendis la preĝejon dum tri tagoj. 

3. — CLAVE. 



LECCION 23 

Tema 58. Mi prezentas al vi la estontan edzinon de mia 
frato, tio estaa, mian estontan bofratinon.— Multe honoras min 
la amikeco de tiu knabino.—Kiel vi fartas?— Mi estas malsane-
ta.— Mi ne fartas tre bone, ĉar la stomako doloras min kaj mi 
ne povas min nutri, — K u n tiu denta sufero mi ne povos maĉi. 
— Mia patro suferis kolikon kaj ani.oraŭ fartas malbone. — Cu 
li estas febra? — Bedaŭrinde li havas tre altan febron, kaj tio 
multe maltrankviligas min.—Trankviligu vin; tio ne estas gra-
va.—Ĉu vi venos morgaŭ? — L a ŭ tio, se venos aŭ ne mia advo-
kato kaj mia notario, car mi bezonas paroli kun ili pri la here-
dontoj de miaj geonkloj. — Cu ili heredos multe da mono? — 
Monon ne, sed ili heredos la sofon k»j la komodon de la salono 
kaj la ŝrankon kaj la benkon, kiuj estis en la fiambro de mia 
onklino. — De kio (aŭ pro kio) mortis via onklc?— Mia onklo 
multe suferis podagron, sed li mortis de (aŭ pro) ftizo. — K i o 
estis via onklo?—Li estis ingeniero kaj estis konstruonta en la 
urbo grandan katedralon. — Cu vi vokis mian barbiron? — Jes, 
sinjoro, sed li ne povas veni, fiar hieraŭ li malvarmumis kaj 
hodiaŭ li estas en la lito.—Mia patro venis kaj mi ankoraŭ estis 
lavonta min, sed felifie mi estis skribinta la leteron. — Sur la 
pantalono kaj veŝto de mia frato ankoraŭ mi estas kudronta 
la butonojn. — V i multe laboras kaj neniam estas malsana; vi 
havas sanon de fero. 

Tema 59. Diru al l i , ke li estas bona.— Diru al l i , ke li estu 
bona,—Pli bone estus se mi vidus vin, 6ar tiel ni parole traktus 
pri la proceso. — Homo amanta la vivon, ne ĵetas sin de la bal-
kono.—Laŭ tio, 6u vi kredas, ke li ne amas la vivon?—Kial ne? 
—Almenaŭ ni devas tion supozi.— Se mi estus manĉonta fiiujn 
migdalojn kaj avelojn de mia ĝardeno, mi estus tremanta — 
Miaj amikoj sin levis de la benko, sed mia filino ne volis levi 
s in. — C u vi ŝatas la hispanan lingvon? — Jes, sinjoro. — Lernu 
ĝ i n . — L i venis ĝis tie 6i naĝante. — Ĉu la najbarino havas mal-
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multe da petrolo? — Hieraŭ ŝ i aĉetis multe kaj mi supozas, ke 
ankoraŭ ŝ i havas.— Arestonte la mortiginton, la policestro eli-
ris el mia domo. — Cu vi volas vin bani? — Dankon, mi ne scias 
naĝi.—Mi supozas, ke vi ne intencos surprizi min.— Ne, sinjo-
ro; tiu supozo ofendas min. — K i a l murmuras la aŭdantaro? — 
L a aŭdantaro murmuras Ĝar ĝi ne ŝatas tion, kion nun diras 
la parolanto, sed vi vidos kiel fine ĝ i aplaŭdos lin. 

Tema 60. Dum kvarono de horo li estis kun la kubuto sur 
la genuo, la vango sur la mano, legante malrapide la rekomen-
dan leteron, kiun vi donis al mi por i i .— K a j kion li diris? — L i 
diris, ke la riproĉo estas maljusta, sed, ke li skribos al mia 
onklo aŭ al mia bofrato laŭ tio, se li morgaŭ ricevos aŭ ne scii-
gojn de Madrido. — L i ne estos skribonta la leteron ĝis kiam li 
ricevos la monon. — L a homo parolonta en la teatro estas alta 
kaj blonda; mi esperas ke multaj aplaŭdos lin. — L a ŭ letero, 
kiun mi ricevis hieraŭ, la prezo de la avelo estas tie tre alta. — 
Kion ili faras? — Ili estas plugantaj (aŭ plugante). — Kiam ili 
finos? — Mi ne scias, ĉar ili ankoraŭ estas plugontaj la ĝarde-
non. — Morgaŭ mi disdonos la broŝurojn kaj revuojn. — Cu vi 
donas al mi la libron?—Neeble; la infano ĝin disrompis kaj la 
vento disigis kaj dissemis la paperojn.—La venonta vintro ne 
estos tiel malvarma, kiel la nuna. 



Petro amas sian kuzon, 

siajn kuzojn, 

» 
Petrino 

» sian kuzinon, 
» siajn kuzinojn, 

vidas sian dorrion, 
» siajn domojn, 

amas sian kuzon, 

» vidas sian domon, 
L a doktoro kai ; 

, . amas sian kuzon, 
l ia edzino ) 

» » siajn kuzojn, 
L a lavistino kai , . , 

„. ĵ vidas sian kuzon, 
sia edzo ) 

•i » siajn kuzojn, 
•> » sian ĝardenon, 
» » siajn ĝardenojn, 

LECCION 24 
Tema 61 

sed ne sian fratinon, 
» lian _> 
» siajn fratlnojn 
» liajn » 
» ilian fratinon, 
» iliajn fratinojn, 
» ŝiajn fratojn, 
» ilian patrinon, 
» ĝiajn balkonojn, 
» ilian ĝardenon, 
» sian fratinon, 
» siajn fratinojn, 
>; ĝiajn balkonojn, 

» siajn fratojn, 

» sian fratinon, 

» siajn onklojn, 

» iiian patron, 
» ĝiajn arbojn, 
» iliajn arbojn, 

car lia fratino estas... 
» » estas... 
» liaj fratinoj estas... 
» » estas... 
» ilia fratino estas... 
» iliaj fratinoj estas.. 
» ŝiaj fratoj estas... 
» ilia patrino estas... 
»• ĝiaj balkonoj estas. 
» ilia ĝardeno estas.. 
» ŝ ia fratino estas... 
» ŝiaj fratinoj estas... 
» ĝiaj balkonoj estas. 

» iliaj fratoj estas... 

» ilia fratino estas... 

» iliaj onkloj estas... 

» ilia patro estas... 
» giaj arboj estas... 
» iliaj arboj estas... 
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LECCION 25 

Tema 62. Ĉu vi legis ion bonan en la lastsj sciigoj? — Oni 
diras, ke la rego kaj lia juna edzino vizitos tiun ĉi provincon, 
sed mi tion ne kredas Ĉar ia vetero nun estas malbonega kaj 
malseka. — Iu parolis kun mi pri tio, sed la sciigoj, kiujn -is 
nun ricevis la urbestro, estas tre malklaraj kaj estas tre krede-
ble, ke la reĝo venos tien 8i sola. — Aliaj diras, ke la reĝoj tuj 
venos. — Helpante unu la alian (d sin reciproke), miaj amikoj 
konstruos super la rivero grandan ponton, kiu beligos la valon; 
tiam, tra la ponto ni povos facile iri en la urbon.— T u j kiam vi 
venos ni manĝos; 8u vi volas, ke oni rostu viandon? — Ne, ans-
tataŭ rosti ĝin mi preferas, ke oni ĝin fritu kaj poste, ke oni 
boligu akvon por la legomoj. — A n k a ŭ ni manĝos fiŝojn; ni ha-
vas haringojn, sardinojn kaj salmojn.—La virino eniranta nun 
en la teatron estas mia gladistino, Ĝu vi ŝin konas?— Mi ne, sed 
oni murmuras, ke ŝi ne estas tre virta kaj iu diris al mi, ke §i 
estas unu el tiuj, kiuj sin batis reciproke hieraŭ en la placo.— 
Kiel oni povis estingi tion? — Ni vokis la virojn, la virinojn, la 
infanojn; ĉiuj venis tuj tien Ĝi por helpi al ni kaj tiel ni povis 
gin estingi. — Venu, Petro, venu tuj! rigardu kiel saltas en la 
akvon la ranoj, kiam ni promenas apud la lago. — Mi timas iri 
tien, 8ar hieraŭ mi vidis serpenton sub tiu granda arbo. — Oni 
certigas, ke tiu komercisto vendos fiemizojn silkajn, lanajn kaj 
kotonajn kaj vestojn velurajn, nun kiam li estas heredonta 
multe da mono. — Cu li estos tiam la unua komercisto de la 
insularo?— Jes; alie li 6iam estus tre malriĉa komercisto. — L a 
elirinta virino vendis sian meblaron al miaj geonkloj; diufoje 
kiam mi pasas antaŭ la kafejo, mi ŝin vidas.—Eniru tuj! 

Tema 63. Foje kiam mi parolis kun li, ni pritraktis tiun afe-
ron, sed apenaŭ mi povis ĝin klarigi, 8ar li tuj eniris en sian 
domon. — A n k a ŭ mi 8iam, kiam mi lin vidas, intencas paroli 
pri tio sed estas al mi neeble. L a tempo tion klarigos. — Oni 
murmuras pri ŝia virto.—Ankaŭ mi aŭdis ion pri tio, sed mi ne 



— 38 -

povas tion certigi. — Legu tiun leteron per kiu oni dirasal mi, 
ke la helpinto de miaj fratoj mortis en la momento kiam alve-
nis sia patrino.— E l kie ŝi venis?— Si venis el Madrido.— Cu vi 
aŭdis?—Mi kredas, ke iu nin vckis,—Mi dormis (6 eatisdorman-
ta) k^j viaj krioj v. kis min. — Cu vi vidis la novan provinces-
tron? — Ne, sinjoro; ankaŭ mi ne vidis lian familion; sed oni 
diris al mi, ke Ĝiuj alvenis bone. — Hodiaŭ vi havas malbonan 
mienon, kio okazas al vi? — Mi ne bone fartas; la stomako dolo-
ras min. — Cu vi volas promeni kun mi? — K u n plezuro. — L a 
vetero en tiu 6i regiono estas belega, la tago estas hela kaj la 
suno varmigas malaperigante la malsekecon; ni promenos kaj 
poste ni iros en la teatron.—Kien vi deziras ir i?— E n la teatron 
kaj poste en la kafejon.—Mi akompanos vin kaj klarigos al vi la 
aventuron okazintan al mi hieraŭ. 

LECCION 26 

Tema 64. Kion vi faris dum la pasinta somero? — Apenaŭ 
mi ricevis la monon, kiun mia patro sendis al mi, mi iris en 
Svisujon; tamen poste mi eliris el Svisujo por viziti miajn nor-
vegajn amikojn.— Cu vi vidis viajn kuzojn kaj la miajn? — Ne, 
sinjoro; sed oni diras ke, malgraŭ ilia amikeco, ili batis sin reci-
proke hieraŭ.—Kien iris via fratino?— K i a m mi finis la leteron, 
Ŝi eniris en sian Ĉambron por lavi sin; ĉiutage ŝ i lavas sin antaŭ 
ol sin vesti.—Kaj 6u via patrino estas domt? — Antaŭ du horoj 
ŝi iris en la presejor.; sed antaŭ ol veni domen, Si iros en la ba-
zaron por aĉeti inkujon kaj monujon por si. — -iie ŝ i loĝas? — 
Si lo as la teretaĝon, 6ar estas al ŝ i neeble logi la suprajn eta-
gojn; ŝ ia malsano malpermesasalŝi supreniri ŝtuparon.— Kion 
faris mia fratino, kiam mi eniris en la malgrandan saloneton? 
— K i a m mi eniris en la salono ŝ i brodis, sed ŝi estis gladinta 
miajn kotonajn Ĉemizojn. 

Tema 65. Kie estas nia hundeto? — Gi estas en la ĝardeno, 
kuŝante sub figujo.—Tiu domo havas tre beletajn balkonojn sed 
la malsupraj estas pli beletaj ol la supraj. — Kontraŭ la palaco 
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de miaj gepatroj staras grandaj kaŝtanujoj,— Cu estoseble se(mi 
brasikojn aŭ asparagojn laŭlonge de la promenejo? — K i a l ne? 
ne nur laŭlonge sed ankaŭ laŭlarge; ni neniam utiiigas tiun 
promenejon.—Malgraŭ ke mi trifoje vokislaseruriston li anko-
raŭ ne venis; Ĉu vi faros al mi la plezuron vcki lin kiam vi pa-
sos antaŭ iia butiko?—Kun plezuro, sed mi kredas ke li neniel 
povos veni; li havas multe da laboro en ia magazenoj de mia 
bazaro. — L a arĥitt kturisto diras, ke estas danĝere plialtigi la 
tegmenton de la domo; tamen estas necese fari tion por plialti-
gi ackaŭ la plafonoju de la etaĝoj.— Siaj nigraj brovoj, ŝiaj 
blondaj okulharoj kaj ŝiaj bluaj okuloj donas al ŝ ia mieno ne-
priskribeblan belecon,— Apenaŭ mi manĝis, mi konfesis al II 
tion kaj mia patro ĉion pardonis al mi. — Donaconte ion al mia 
fratino, mi eniris en la butikon por afieti arĝentan kombilon 
por Ŝi.—Kiom da muŝojl 

Tema 66. Estas necese, ke ni aĉetu gladilojn kaj balailojn 
por la servistino. — L a araneoj kaj la formikoj multe laboras.— 
Kiel fartas sinjoro via patro? — L i fartas bone; estas vere, ke li 
regalas sin multe kaj promenas Ĉiutage. — Prenu tion. — Ne, 
neniel mi povas gin akcepti. — Destilinte la akvon, ni eklaboris 
kune. — Estas certe ke morgaŭ nia ĝardenisto falĉos la hordeon 
kaj poste erpos la ĝardenon,—La plej bona konsilanto kaj la plej 
bona amikoestas bonalibro.—Kiuj estas la kribrontoj?—Tiuj Ĉi. 
—Cu vi havas bileton por eniri en la teatron?—Migin perdis, sed 
tamen mi iel eniros malgraŭ la pordistoj—Kie estas via fianĉo? 
— Kontraŭ vi; li estas tiu, kiu staras meze de la salono paro-
lante kun mia patro. — I l i ne estus estingintaj la fajron sen via 
helpo.—Cu vi venos kun mi?—Lau tio, se mia patro venos aŭ ne. 

LECCION 27 

Tema 67. Hodiaŭ la vetero estas malbonega, 6u vi kredas, 
ke pluvos?—Estas malfacile certigi tion, sed laŭ la sciigoj, kiujn 
kieraŭ publikigis la gazetoj, tiu 6i semajno estos tre pluva; 
hieraŭ negis 6ie. — Estas neeble deĉifri tiun leteron; mia kuzo 
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skribas tro malbone por ke oni povu legi facile liajn leterojn. — 
Mi vidas ke vi trograndigas kaj malfaciligas fiion; mi kuraĝas 
legi ĝ in rapide.—Ciel, tio estas neebla por mi.—Kial liberigis la 
mortiginto? — L a juĝisto ial liberigis lin. — Cu estas necese, ke 
ni kurbigu la metalfadenon?—Jes, 6ar kiam ĝ i kurbiĝos ĝ i eni-
ros pli facile.—Ruĝiginte la feron, ni ekbatis gin per la granda 
martelo. — Cu vi vizitis hieraŭ la gemarkizojn? — Jes; li laŭdas 
sin multe, mi kredas ke lia nobeleco lin flerigas troe. — Cu vi 
sendis al li lian libron?—Mi ĝin sendis al li hodiaŭ.—Cu vi venas 
kun mi en la pregejon?—Kun vi mi iras 6ien. 

Tema 68. Cu vi instruos min, kiel oni devas kudri veston? 
Jes, sinjorino; sed nun mi ne havas fadenon, nek tondilon.—Vi 
havas sur la barbo kaj sur la lipoj inkajn makulojn; purigu 
vin.—Dankon.—Cu vr edziniĝos morgaŭ, fraŭlino?—Jes, sinjo-
rino, morgaŭ. — L a kafo estas tre varma, dum ĝi malvarmiĝas 
ni faros la gelatenon.—La nepineto tondis la lipharojn al siaavo 
kaj dume tiu 6i gaje ridis, — Cu vi ŝatas la porkan viandon? — 
Treege. — Tiu teleraro konsistas el kvar pladoj, tri dekduoj da 
fajencaj teleroj kaj unu dekduo da porcelanaj tasoj; ankaŭ mr 
povas vendi al vi kaserolojn kaj ferajn kaldrcnojn. — L a palaco 
konstruiĝis rapide.—Estus facile, ke li riĉiĝos kun via helpo. — 
L i 6iel riĉiĝos.— Venu en la gardenon kaj vi vidos la Ĉevalejon 
kaj la kokejon. — T i u Ĝi Ĉevalo havas la kolharojn tro mallon-
gajn,—Tie ĉi mi havas du kokojn, tri kokinojn, du meleagrojn 
kaj kvin meleagrinojn.—Kien kuris la kato?—Lakato kuris sub 
la lignan tablon.—Ili publike insultis unu la alian.— L i ial pali-
ĝ i s tu j kiam li sciis, kion ni estis pritraktontaj.—Cu estus facile 
fandi tiujn 6i ferajn kulerojn?—Jes, sinjoro; la fero fandiĝas tre 
facile. 

Tema 69. K i a m mi alvenis estis hajlinte kaj ni ne povis 
falĉi ia avenon. — L a Iavistinedzo kripliĝis laborante en tiu 
fabriko, — Malgraŭ nia deziro, ni ne povos vaporigi tion. — Cu 
vi scias, ke venas tien 6i regimento? — Jes, sinjoro, tiu novaĵo 
publikiĝis hieraŭ, sed oni diras, ke ĝ i estas malvera,—Ĉu vi 
aŭdis hieraO nian profesoron en la Universitato? — L i elokven-
tiĝis pritraktante tiel malagrablan aferon,—Mi, miafianke.kre-



das ke ĉiuj aferoj estas agrablaj por la parolanto sed ne por la 
aŭskultantaro. 

LECCION 28 

Tema 70. Denove ni venas paroli kun vi, ĉar kvankam li 
sin decidos helpi nin, ni bezonas koni la lokon, kie oni rekons-
truos la fabnkon. — Tiun 8i vesperon mi povos diri tion al vi, 
sed mi kredas, ke la loko estas tre proksima, meze de tiu densa 
arbaro.—Kien vi iros noktomanĝi?-Mi iroscemiajn gepatrojn. 
—Kioma horo estas?—Nun batas la dua,—La tria,— L a tria kaj 
kvin minutoj (d kvin minutoj de la kvara). — L a kvina kaj k v a -
rono (d kvarono de la sesa).— L a sepa kaj duono (6 la sepa kaj 
tridek minutoj, d duono de la oka 6 duono antaŭ la oka). — L a 
oka kaj tri kvaronoj (d tri kvaronoj de la naŭad kvaronoantaŭ 
la naŭa). — K v i n minutoj antaŭ la naŭa.— Antaŭ. ol ni maten-
manĝos mi relegos la leteron, kiun mi ricevis hieraŭ. — Kion 
oni diras al vi per ĝi? — Oni sciigas min, ke anstataŭ veni nur 
mia frato, li venos kun mia fratino; trovinte nenie helpon, ili 
sin decidis veni tien ci .—Kiam "frHĴbrĝis tiujn ci pontojn?—Tiuj 
pontoj estis forĝataj hierau matene, antaŭ ol veni mia patro. 

Tema 7L Sur la dua paĝo de tiu kajero vi legos versojn de 
unu el la plej bonaj nuntempaj poetoj; li vere estas la princo de 
la hispana poezio. — L a malagrabla sono de lia voĉo devigas 
mio ne sidiĝi apud li. — Cu vi deziras, ke Ŝi kantu? —Jes, 6ar 
ŝ i kantas per tre bela vo8o; tamen estas bedaŭrinde, ke gi ne 
estu pli sona. — Kiam mortis nia amiko? — L i mortis venenate 
antaŭ du jaroj. — Divenu, kion ni faros tiun 8i postagmezon.— 
Ni iros en la ĝardenon de mia onklo, kie ni manĝos Ĝerizojn, 
daklilojn, fragojn kaj avelojn; krom tio, li promesis donaci al 
ni bombonojn. — K i a m , kontraŭ lia deziro, ni paroligas lin pri 
tiu afero li tremas kaj paliĝas. — Cu vi havas cigaredon? — Jes, 
mi havas. — Iam mi gin redonos al vi. — Havigu al mi bonan 
serviston. 

Tema 72. Kiam oni frapas lignan tablon aŭ kristalan g la-
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son, oni diras hispane, ke la tablo kaj la glaao tonat, sed espe-
rante oni devas diri, ke la tablo sonat kaj la glaso sonoras.—Mi 
ne scias ludi la klarneton kaj tamen iam mi sonorigis ĝ in. — L a 
sonorigisto multe amas sian filinon, tial li ĉiumomente ŝin k a -
resas kaj kieas. — C u vi povas diri al mi la tagon, kiam venos 
via fratc?—Ankoraŭ ne; tio estos decidata morgal . — L a liberi-
gatoj ĝentile dankis min— En mia gardeno mi kresk'gas kar-
dojn, karotojn kaj napojn,—Havigu al mi mononl—Vi ne devas 
labori tiom; tio estas senutile laciĝi. —Tiuj lampoj estos venda-
taj morgaŭ en la placo.—Jen estaa kompatinda homo.—Ciuma-
tene mia najbaro tamburas, tialla kapo doloras min.—Tio estas 
facile farebla, 

LECCION 29 

Tema 73. K i a l vi revenis tiel frue hejmen? — ĉ a r la vetero 
estis malbonega kaj la tondroj kaj fulmoj timigis mian edzi-
non, sed ekpluvis kiam ni estis suprenirante la ŝtuparon,— 
Kvankam la fromaĝo estis freŝa, ĝ i rancigis pro la troa malse-
keco de la kuirejo.—Ne forgesu la sekvantajn ekzemplojn, kiuj 
in8truos vin traduki korekte esperanten la hispanan vorton 
toear per gia responda en la helpa lingvo; kiam iu ludas la vio-
lonon, vi, ekzemple, diru esperante: «mia kuzo ludas tre arte 
la violonon»; se vi volas esprimi, ke la spongo, kiu kuŝas sur 
la tablo, tuŝas la apudestautan botelon, vi diros: «la spongo 
tuŝas la botelon»; kaj se per viaj manoj vi palpas la manikojn 
de via jako por ekzameni la drapon, el kiu ĝ i estas farita, vi 
devas diri: «mi palpas la manikojn de mia jako». 

Tema 74, Tiuj ci arboj malegale kreskis, sed ili tre baldafl 
egaligos.—La ŝtrumpoj de la saga knabino estas ornamitaj per 
verdaj rubandoj. — Miaj versoj estis korektitaj kaj kriti itaj, 
kiam eniris mia patro sekvate de miaj kuzoj. — Invitite de miaj 
geparencoj, mi garantiis la kontrakton per mia subskribo. — 
K i a m vi revenos el la kamparo, vi estos tute resanigita. — Tiu 
fermentilo ne estas bona, anstataŭu gin per alia. — Ciu herbejo, 
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6iu ĝardeno, 6iu legomejo estas ĉirkaBita per arboj kaj rigar-
dante de supre la turo ŝajnas kvazaŭ Ĝiu parto estus limigita 
per verda rubando.—Trinku sentime, fluanta akvoneniun mal-
sanigas.—Se vi irus ien mi plezure akompanus vin.— Dankon, 
ne estas necese— Unuj tamburas, aliaj trumpetas; tiom da bruo 
sur.iigas min. 

Tema 75. Cu estas malfrut? — Ne, ankoraŭ estas frue, sed 
la malsanuloj enlit iĝas,—La belulino sin kaŝis post la kurtenoj 
de sia fenestro, vidante en la kontrana balkono elegantan junu-
lon (6 junan elegantulon). — Kiam li estis juna 8iuj timis lin, 
8ar li estis tre malbona, sed poste li korektiĝis. — T i u sanigilo 
balda sanigos lian tuaon. — Mia filo estas tre saĝa kaj laboros 
por triumfigi nian ideon; certe ni ĝojos esti helpataj de l i ,— 
Kiam likvidis tiu societo? — Gi likvidis antaŭ tri tagoj,— Cu vi 
Satas la Safviandon? — Ne, sinjoro, mi preferas tiun de porkon. 
— Kion vi havas en la poŝo?—Mi havas en la poŝo du abriko-
tojn. — L a vunditoj baldaŭ saniĝos. 

LECCION 30 

Tema 76. K i a l ne ludas jam la infanoj? — Ili ne ludas, 8ar 
ili forĵetis la pilkon sur la straton. — L a Sielo sennubiĝis; ni 
povas, do, foriri. — Forkurante, la malamiko estis devigata for-
laei la pafilegojn. — T i u komedio estas 8ie aplaŭdata. — Jam ne 
estas necese, ke vi prenu la taseton.—si estas 8iel feliĉa; tamen, 
forlasita de siaj amikinoj, Ŝi baldaŭ estos malbonhumora.—Ne-
nio estas al mi tiel agrabla, kiel tio. — L a 8asisto pafis kaj la 
korvaro forflugis super la plej altajn montojn.—En tiu apoteko 
vi frovos bonaju kaj malkarajn sanigilojn. — L a fiemio kaj la 
farmacio estas du frataj seiencoj. — Nenio estas aĉetinda en tiu 
bazaro. — L i brosis sin antaŭ ol foriri. — Estas malpermesate 
fumi internede la teatroj. — Ili stariĝis kaj trinkis pokalon da 
Campano por la bonfarto de la gereĝoj. 

Tema 77. Mia amiko Petro, kiu estas bona pafisto, vundis 
la tigron meze de la koro,—La kranio estaskvazaŭosta Ĝambro 
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lofata de la cerbo.—Neniel vi forgesu miajn konsilojn, kiam vi 
estos for de tie 61. — Sendube 8iuj gazetoj estas legeblaj, sed ne 
8iuj estas legindaj.—La libro estas ĵam bindata, morgaŭ mate-
ne ĝ in alportos la bindisto. — L a tempo kaj la malsanoj al ni 
forprenas la karulojn. — Tio estas severe puninda, kvankam ĝ i 
estas farita senintence. — Oni enŝlosis la kulpigaton Kaj post 
(6 iom poste) malmulte (da tempo) aŭdiĝis pafo; kiam ni eniris 
ia maifeli ulo estis jam mortanta. 

Tema 78. Car via nevino ne estas plenaga, Ŝi ne povas 
ankoraŭ edziniĝi. — L a urbestro pagis ia fierkun por enterigi la 
almozulon, kiu mortiĝis hieraŭ,—Miaj gefiloj estas edukitaj en 
la plej bonaj lernejoj de la urbo,— Tuj kiam vi alvenis, mi estis 
vokata de miaj kunlernantoj. — Kiam mi ricevis la libron, mi 
estis jam ekzamenita, tial mi ĝin resendis. — Nenion dirante, ŝi 
akompanis min ĝis la preĝejo.—Kiomaĝa estas via nepo? (d kiu 
estas la aĝo de via nepo?) — Mia nepeto havas kvar jarojn (d 
estas kvarjara) . — L a vento renversis multajn arbojn de nia 
ĝardeno, malgraŭ la muroj, kiuj gin Ĉirkaŭas. — L i estas 
mia savinto, kaj mi nomas lin tiel, 8ar foje, kiam mi falis en la 
maron, li kurage ĵet s sin por min savi; 6iuj homoj ne estas 
kapablaj fari tion.—Demetu vian 8apon.—Mi iras dekstren, kaj 
v i ? — M i maldekstren. — L a servistino malplenigis la kruĉojn. 

LECCION 31 

Tema 79. L a profesoro daŭrigis klarigante la lecionon al 
la ekzamenotoj, kondiĉe ke ili tre studos. — SenSese parolante 
ni vidis neniun el niaj konatuloj.—La neĝa vetero ankoraŭ. daŭ-
ros iom da tempo. — Mi ne ricevis la legotan libron, tial mi ne 
povas paroli pri ĝiaj meritoj. — Kion vi portas en la poŝoj?—En 
la dekstra poŝo mi portas du pomojn kaj en la maldekstra la 
ŝlosilojn de mia ŝranko.— Ili tre laŭdas sin. — Kiam ni legis la 
verkon, ankoraŭ gi estis aprobota. — Ŝiaj vangoj koloriĝis, 
kiam la skribisto eklegis sian leteron.— Se ŝ i ne estus farinta la 
malbonon, Ŝi ne estus punota,—La fabrikisto Ĉesigis laloboron 
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por festi la bapton de sia filo.—Kiuj estis la gebaptopatroj?— L a 
gekuzoj de la fabrikisto. 

Tema 80. Cu vi venos morgaŭ?—Mi venos kun la kondifio, 
ke vi atendos min. — L a palaeo estas konstruota de la plej bona 
hispana arnitekturisto.—Mia forgesema amiko haltis kaj silen-
tiĝis, atendante mian respondon.— Kiom da mono oni bezonas 
por transporti tiujn du kofretojn?—La transporto de tiuj du 
kofretoj estas senpaga.—Laurbo, kiu estis atakotade reĝoHen-
riko, pretigis sin por heroa sindefendo. —Mi timas ke, kiam la 
sperta policestro venos, la krimulo ankoraŭ estos arestota.—Cu 
vi elektostiujnĉisefojn?—Mi ne elektos tiujn Si, sed tiujn, kon-
di8e ke vi atendos ĝis morgaŭ posttagmeze,— L a libro verkota 
de mia patro, elmontros novajn ideojn pri la malsanoj de la 
gorgo, pulmo kaj hepato.—Cu vi verkos la daŭrigon?—Ne, sin-
joro; mi kredas, miaflanke, ke la verko ne estas daŭrigota. 

Tema 81. Cu viaj lernantoj scias deklinacii germane? — 
Ne ciuj, Ĝar Siuj ne estas studemaj.— Pardonu min, sed mi 
povas fari nenion en tiu 8i afero. — V i ne atingos Ĉion, kion vi 
deziras.—Cu ni estus kopiintaj la lecionon, se ni estus havintaj 
paperon? — Kvankam ni estus havintaj paperon, ni ne estus 
kopiintaj la lecionon, 8ar ni ne havas inkon, nek krajonon. 
— Sendube, kiam vi revenos, la ponto ankoraŭ estos kons-
truota. — Kiam 8esis la bruo, la virinoj daŭrigis la preĝon. — 
L a amitino neniam forgesas la feliSajn tagojn tiel gaje pasigi-
ta jn . — Nur estas malpermesate transigi gravajn sciigojn. — 
Mi esperas ke la mara aero baldaŭ resanigos min. — Kie estas 
la birdetoj?—Trans la rivero.—Kien fiugas la birdetoj? — Trans 
la riveron. — Policano A. proklamis la senkuipeeon de la ares-
toto. — L a sperta policano A. denuncis la sovaĝajn aŭtorojn. 
— Kion vi faras? — Mi transformas la ĝardenon. — Estas mal-
facile konverti tiun viron. 

LECCION 32 

Tema 82. K i a l vi ne kudras, fraŭlino?—Ĉar nevole mi ĵetis 
sur la gtraton mian ar |entan fingringon. — Ĉu vi povos kudri 
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per la mia?—Jes, sinjorino, mi kudras per iu ajn,—Rego Alfon-
so dektria kroniĝis en la jaro mil naŭcent du. - K i u ajn li estis, 
li devis transigi tuj la sciigon,—Tial ke vi malgrasiĝas ni 8esi-
gos la laborojn gis Ja venonta monato. — . K i a belavinbero! — 
Kion vi celas apartigante tiujn acidojn? — V i eraras 8ar, mi 
apartigas nenion, male, mi ilin miksas. — Cu vi memoras la 
daton de mia lasta Jetero? — Jes, sinjoro, gi estis la dekkvina 
de Marto.— Kiom da objektoj ku?as sur la tablo! — Kiuj venis 
hieraŭ? — Hieraŭ venis niaj anglaj amikoj; ili parolis kun miaj 
gepatroj kaj funkciigis la novajn premilojn.— Kiajn ĉevalinojn 
vi deziras a8eti? Ĝu germanajn aŭ anglajn? — Anglajn. — De 
tiam mi ne vidis l in. 

Tema 83. Mi ricevistri barelojn da kalko, prikies prezo mi 
deziras paroli kun vi.—Kiom vi pagos por ili?— V i diros. — Ĉu 
vi volas pagi ilin po tri pesetoj?—Pleje mi ilin pagos po dek re-
aloj,—Mi forlasis mian plumingon 8e mi .—La militistoj gratu-
los la elpensinton, kie ajn ili vidos lin. — Kien ajn mi iras, mi 
trovas karajn amikojn.— Po kiom kostis la tri numeroj de la 
gazeto? — Po unu peseto kaj kvindek centimoj. — Kiam ajn li 
venos, mi ĝentile akceptos lin.— Miaj fratinoj iros en la mona-
hejon; de hieraŭ ilin atendas la monaĥoj. — L a dikaj muroj de 
la templo bruege falis. — Kiajn cigaringojn vi deziras? 8u l ig-
najn? — Ne, sinjoro, mi deziras a6eti oran cigaringon. — Kie vi 
logas?— Mi loĝas en la tria etaĝo de la numero dudek-unua de 
tiu 8i strato.—Tiuj pokaloj de ĉampano estas tre karaj.— Cu vi 
volas trinki glaseton da brando? 

Tema 84, De kiam mi venis, ankoraŭ mi ne povis skribi al 
miaj gepatroj.—Mi ankaŭ ne.— L a bovinoj, kiujn hieraŭ afietis 
mia boonklo eatas de ni melkotaj. — L a bonanima monafiino 
dorlotis la malsanulojn. — Ni miris rigardante la belajn fenes-
trojn de la templo. — Ŝ i verŝis la acidon sur lian vizaĝon. — S i 
verŝis la acidon sur sian vizaĝon.—Tiu 8i barelo kostos tri 
frankojn. — L a servistino ŝutis la teron suprenirante la ŝtupa-
r o n . — L a kuraĝa reĝo eningigis la glavon kaj eirkaŭpremis la 
malamikon.— Ŝ i Siutage vizitas siajn multenombrajn geami-
kojn, — Se vi meditus pri la celo de mia peto, la afero klariĝu*. 
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Estu cedema! — L a ekzelautoto meditis kaj ploris; ĝis la lasta 
momento li esperis atingi la pardonon.—Ili flatas sin reciproke 
(d unu la al ian) .—Li 6iam estas preta oferi sin por ili.— Dum la 
esploristoj antaŭeniris, la gvidisto observis la vojon. — De tri 
tagoj la malsanulo malmulte dormas, — Oni malsekigis liajn 
tempiojn per vinagro. — De kiam oni admonis lin, li Ĉiutage 
lernas la lecionon. 

LECCION 33 

Tema 85. Verŝante la fluidaĵon en la botelon, li mem tre-
mis de timo.— Dum ni parolis al li, li verŝis la vinon el la bote-
lo.—Hodiaŭ mem mi parolos kun iaj samideanoj. — L a kompo-
zioio estis notkantata antaŭ niaj fervoraj estroj,—La ĵaluzulino 
eliris el la urbo kaj tie 8r mem, kie ni nun estas, ŝi memmortigis 
sin.—Odorantaj floroj ornamis la tablon, Ĉirkaŭ kiu sidis la ba-
teriestroj — Kiuj knaboj venis? — Neniu knabo venis, sed iuj el 
niaj samurbanoj venis serĉante kokinojn samspecajn ol tiuj, 
kiujn ni havis antaŭhieraŭ. — Cu vi volas a6eti skulptaĵon aŭ 
fotografaĵon?—Estas same.—Kiel ŝajnas al vi tiu fotografaĵo?— 
Gi estas tre bone farita, ĝ i estas vi mem!—La du knabinoj, kiuj 
estis en la salono estas same belaj. — Ni mem faros tion, se vi 
ĝin ne malpermesas.—For de tie Si, kanajlo! 

Tema 86. Cu vi venos morgaŭ por tagmangi kun ni? — Mi 
ne povas certigi, ĉu mi venos aŭ ne.—Laŭtio se mi havos aŭ ne 
tempon liberan por tio,—Mi dezirusscii, 8u ili ricevis la monon, 
kiun mi ŝuldis al ili. — L i venis neatendite por glori niajn hero-
aĵojn. — L a nordokcidenta vento 8esos, kondiSe ke hodiaŭ plu-
vos.—La libro, kiun verkaslaepiskopo, estas nereligia.—Scian-
te, ke oni konsideras lin kiel gloran poeton, li laŭdas sin mem. 
— E n mia notlibro mi notis la prezojn de la acetotaj objektoj. — 
Tio estas kiel unutaga floro, kiu baldaŭ velkas.—La unuatagaj 
floroj estia pli beletaj, ol la hodiaŭaj.—Mi dubas, 6u la suda ven-
to daŭros ĝis la diman8o. — Selonte la 8evalon, li petis de mi 
arĝentajn piedingojn. — Ni ne scias, 6u la eskadronestro volos 
afieti la kalsŝon. 
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Tema 87. L a malsanulo ofte sputis sangon.—En mia mal-
vasta Ĉambro ĉiutage kunvenas miaj multenombraj amikoj, tial 
estas necese, gin ventoli ofte. — L a krufio, kiun hieraŭ aĉetis 
miaj kuzoj, eatas el flava kupro, sed tiu, kiun ni aSetos morgaŭ 
estos kupra.—Cu vi ŝatas la muzikon?—Mi gin ŝatas.—La pro-
menantoj haltis antaŭ la vasta ebenaĵo por ripozi dum mallon-
gaj momentoj.—La meritoj de la verko, kiun mia patro ricevis, 
estas netakseblaj. —Malfaldu la drapon! — L a brigadeatro estis 
tre kruela por siaj subuloj. — Ĉu vi gustumis tiun Ĉi fromaĝon? 
— Ne, sinjoro; mi multe ŝatas la fromagon, sed mi ne scias, 8u 
tiu Si plaSos al mi.—Vi mem stanos la kaserolon.— Sendube la 
kru6o rompiĝis, car gi senĉese elgutas. — E n Esperanto oni 
konas la virinseksajn nomojn per la finiĝo ino.— L i multe mo-
derigis post la morto de sia edzino.—La dukino kantis arion tre 
beletan, kiu estis aplaŭdata de !a aŭdantaro.— Mia najbarino 
flaris la ilorojn, kiujn ŝ i estis portinta sur sia brusto.—Premiite 
li ricevis multajn gratulojn. 

/ 

LECCION 34 

Tema 88. Anstataŭ iri Parizon ni pasigos la someron Ĉe la 
marbordo. — T i u pano ne estas freŝa, gi estas bakita de hieraŭ. 
—Domaĝe, ke la literoj estas tiel malgrandaj. —Ironte promeni 
kun la princidino, li ordonis, ke oni glatigu la promenejon.— 
Ni mem kuiros morgaŭ; ni afietos du kuniklidojn por la tag-
manĝo kaj unu kokidon por la vespermanĝo.—La birdetoj flu-
gis de branSo al branĉo. — La lego publikigata dum la pasinta 
jaroordonas, ke oni pagu en la urbestrejo.— Se eĉ ni scius ĝ in , 
ni ne povus diri ĝ in al vi .— Cu ili akompanos la. kuiristinon ĝis 
la palaco?—Jes, sinjoro, kaj ei ĝis la fonto. — L a maljunuloj, la 
virinoj kaj eS la infanoj estis vunditaj. — Mi ne iros gis Parizo. 

Tema 89. Eĝ Se mi li min insultas. — Gis mia domo akom-
panis min la amikoj ordenitaj de labatalionestro.—Estas doma-
ĝo, ke domo tiel bela cindriĝis.—Por memmortigi sin, li ĵetis 
sin al la fundo,—La tabloj estis malordigitaj (6 la tabloj estis en 
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malordo, 6 la tabloj estis sen ordo).—La knabinoj ne povas legi 
Ĉiajn librojn, 6ar 6iaj libroj ne estas honestaj.—Estas neeble, ke 
homo legu Ĉiujn librojn publikigatajn.—Cia floro havas malsa-
man parfumon. — Pasis du monatoj antaŭ ol li venis komuniki 
al mi sian edziĝon.— L a generalo kaj lia edzino pasigis la nok-
ton pensante pri sia filo.—Kiajn revuojn vi deziras?—Mi deziras 
Ĉiajn revuojn.—Ciuj ne pensas la samon pri tiu malglata afero, 
sed 6iu pia homo pardonos la kulpigiton. 

Tema 90. Cu vi havas la boneoon montri al mi la plej rek-
tan vojon por iri al preĝejo A.?—Iru laŭ tiu strato kaj alvenan-
te en grandan plaeon, iru dekstren. — L a preĝejo plaĉos al vi; 
ĝ i estas belegaĵo.—El tio naskiĝos multaj malĝojoj. — Tio nas-
kos multajn malĝojojn, — Ankoraŭ estis naskota mia frato, 
kiam ni venis el Madrido. — Mia kuzo Antono naskiĝis antaŭ 
dudek jaroj,—Tiu afero nenion produktas al mi. — L a laŭ plena 
senco de la vorto. — Si fanfaronas esti bela kaj e6 eleganta. — 
Figuru al vi, ke la falsisto estis li mem. — L i distriĝas (6 li dis-
tras sin) legante libron, kiu priskribas la vivon en la dezerto.— 
L a radikoj de iaj kreskaĵoj estas resanigaj. 

LECCION 35 

Tema 91. Ni promenis kune ĝis la rivero, sed li pasis tran-
sen Ĉar en la transa bordo staras lia domo.—Distritaj de la dis-
puto, ni preterpasis la pordon de nia Ĉambro. — L a perdrikoj 
estas transflugantaj birdoj. — Ni parolis pri la veturilo, kiun 
mia patro hieraŭ aĉetis.—La memoro pri tiu simiogojigas min. 
— Por pruvi sian lertecon, li faris tiun gravuraĵon per la mal-
dekstra mano. — L a infanino mortigis la papilion per mia bas-
tono. — E l kie ili venas?— Ili venas el Madrido. — Nia kutimo 
estas pasi tra la strato A. poriri en la teatron,—Sia veturiio kaj 
la mia estas tre similaj.—(Ĵiu paĝo konsistas el trimil kvarcent 
kvindek sep vortoj. — Ordinare, mi dormas sur du litkusenoj.— 
Ju malpli bona estas ia infanino, des malpli ŝin amas ŝiaj gepa-
troj. generalo estis gratulata de Ĉiuj. — L a amo de patrino 

i. — CLAVE. 
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— L a amo de Dio.—La amo al (d por) Dio, —Ni vespermanjjos 
la alaŭdojn, kiujn ni mortigis. — L a fianĜo de mia fratino estas 
doktoro de farmacio; li baldaŭ malfermos apotekon en tiu strato 
mem.—Li mortis dudek-jara (d havante dudek jarojn). 

Tema 92. L a proksiman lundon mi veturos Parizon.— 
Madrido, en la 5 a (d la 5.»n) de Aŭgusto de 1906a (jaro).— Flan-
ken de la reĝo sin metis le geprincidoj.—.Mi respondos je via 
letero (d vian leteron) tuj, kiam mi povos. — Estas domaĝo, ke 
oni ne helpas al li (d lin). — Ili plenigis la botelojn je vino. — L i 
ruĝigis je (d pro honto) aŭdarite miajn vortojn. — L a profesoro 
de lingvo internacia venis tien 8i hieraŭ. — Tram mi estis stu-
dento de leĝoscienco.—Miaj kuzoj estos komercistoj de ŝtofoj aŭ 
fabrikistoj de inko. — Mra amiko estis profesoro de desegnarto. 
— L a arto danci estas malfacila por iuj. — Des pli malbone (6 
tiom pli malbone) se vi mortigos iujn fazanojnl— L a ursoj ata-
kis la vilaĝon kaj poste ili sin kaŝis en la arbaron.— Mi neniam 
vidis kamelojn nek elefantojn.—Ni feliĉe marveturis. 

LECCION 36 

Tema 93. Ĉu vi scias ion bonan?— Mi nenion bonan scias. 
—Cu okazas io nova?—Nenio nova okazas. — Cu vi fartas bone? 
—Ne tre bone; mi deziras paroli kun la kuracisto, 6ar mi havas 
ion en la laringo, kio malpermesas al mi engluti.—Ankaŭ min 
doloras la dorso, sed tio ne estas grava. — Kion ajn vi faros la 
doloro ne malaperos. — Ĉu tio 6i estas tiel bela kiel tio? — Tio 
estas la plej bela.—Ĉio tio plaSasal mi.—Ĉu vi legis 8ion?—Cion. 
— Kio plej plaĉas al vi? — Kion vi legaa? — Mi legas en tiu 6i 
gazeto ion novan pri la amasigiloj — ĉ u vi faris la enfendaĵojn 
per la poŝtranBilo? — Ne, sinjorino, mi faris ilin per malnova 
glavo.—Ĉu iu venis?—Nenru venis. — Ĉu vi vidis iun? — Neniun 
mi vidis. — K i u venis? — Ciuj niaj amikoj kaj tiuj de mia onklo. 
—Cetere, se tiu 6i libro ne plaSas al vi, vi povas elektialian ajn. 
— Vi estas prava. — K i u n vi vokis? — Mi vokis tiun 6i, sed ne 
tiun. 
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Tema 94. Ciu venia kun sia libro.—Tiuj Ĉi plumoj estas pli 
bonaj, ol tiuj,— L a regularo malpermesas al ni diskuti religiajn 
aferojn.—Nun neniu fumas.—Nun nenia homo fumas. — I a ami-
ko diris al mi, ke la vojoj estis barataj.—Tiam mi volis vidi iajn 
amikojn.— Mi aĉetis du dekduojn da kudriloj kaj kvar da pin-
gloi. — V i mem donis al mi la ringon. — K i u j n vestojn vi volas? 
Ĉu la novajn aŭ la malnovajn?—La novajn. — Kiuj libroj alve-
nis? 8u la grandaj ati la malgrandaj? — L a malgrandaj. — T i a 
libro ne devis esti legata.—Mi severe punus tiajn homojn — Cu 
vi legas Ĝiajn librojn?—Mi legas ĉiajn librojn. — L a rado de lia 
veturilo pasis sur la lumbo de la malfeliSa besto. — N i ne povas 
Ĉasi, Ĉar nia pulvo malsekiĝis. 

Tema 95. Tiu 8i tablo estas ies, sed la seĝoj estas ĉies.—Ĉu 
vi scias, kies estas tiu Sapelo? — T i a l ke mi ne memoras, kies 
estas tiu capelo, mi ne povas diri, ke ĝ i estas ties. — Cu tiu 8i 
cigaringo estas via? — Mi kredas, ke gi estas nenies. — L a 
Ĉiesa tablo. — L a iesa 8apelo falis sur la straton. — L i nudigis 
sin antaŭ ol kuŝ iĝ i . — L a turo, kies fenestrojn ni vidas, estas 
alta je dektri metroj (d estas alta dektri metrojn). — L a libro, 
kies aŭtoro estas nekonata, kostas tri pesetojn kaj duonon. — 
Kiam venos via frato? — L i venos en la venonta dimanSo (d la 
venontan diman6on).—Viaj vortoj pravigas min. 

LECCION 37 

Tema 96. Mi volas iom el Sio.—Kiom da mono vi havas?— 
Neniom. — Ĉu vi havas tiom, kiom mi? — Mi havas pli, ol vi.— 
Ciom mi havas,—lal vi diris tion. — Nenial. — K i a l vi venis tiel 
frue?—Car mi havis nenion farotan.— L a tiamaj homoj estis pli 
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zon.—Mi iras Madridon.—Kiel finiĝos la komedio?—Tial ke mi 
jam ne estas malsana, nun mi iras Ĉien.—Kiel bela <i estasl 

Tema 97. Ĉu vi legis tion, kion hodiaŭ publikigas nia ga-
zeto?— Ne, sinjoro, sed 8ion, kion publikigas nia gazeto, plaĉas 
al mi,—Cu vi komprenas Ĝion, kion mi diras? — Mi komprenas 
iom el tio, kion vi diras,—Ĉu vi konas tiun, kiu venas?—Ne, sed 
mi konas Ĉiujn, kiuj venos morgaŭ.— Cu vi.parolos kun mi pri 
6io, kion vi vidis? — Mi parolos kun vi pri eio, kion mi vidis.— 
Mi parolis kun tiu, al kiu ni sendis la leteron. —Ciu , kiu venas, 
ne estas amiko mia. — Mi batos fiiujn, kiuj eniros. — Cu eniris 
6iuj, kiujn ni vidis hieraO?—Jes, sinjoro, 6iuj, kiujn ni vidis hie-
rafi, eniris. — Ĉu estas aprobita 6io, kio estis aplaŭdata? — Jes, 
sinjoro, sed mi ne aplaŭdas 6ion,kion vi aprobis. 

LECCION 38 

Tema 98, E l timo malvarmumi, li butonumis sian jakon. 
—Kelkaj eniris en la monlanĝejon kaj la ceteraj promenigis 
siajn geinfanojn ĝis la sanktejo kaj poste vizitis la urbajn tem-
plojn, sed ne la katedralon, ear ĝ i estis fermita. — Jezuo mem 
estis krucumita. — Mi forgesis aĉeti manumojn kaj kolumojn 
por miaj blankaj 8emizoj, kaj forkojnkaj buŝtukojn por mia pa-
trino,—Kuŝiĝinte sur la planko, liekdormis.—Tiu Sion manĝas, 
kiu malsatas—Cu vi konas kelkajn kolegojn (6 kelke da kole-
goj)?—Mi konas kelkajn.— L a birdoj forflugis el la korto. — De 
unu semajno mi gin ripetis al li almenaŭtrifojojn,—Tio ja estas 
vero.— K i a n akvon vi preferas? Ĝu tiun de puto aŭ tiun de cis-
terno? — Mi preferas tiun de puto; laŭ mia kuracisto, ĝ i estas 
pli trinkebla. — Tiu manĝu, kiu malsatas kaj tiu, kiu soifas, 
trinku.—Si ne diros ĝin al vi.—Ĉu pluvas aŭ neĝas?—Nek plu-
vas, nek neĝas, sed estas nebule (6 nebulo, 6 estas nebula vete-
ro) .—Cu estas varme (d estas varma vetero)?—Estas malvarme 
(6 estas malvarma vetero). 

Tema 99. Cu vi tenas ies ombrelon?— Ne, sinjoro, sed mia 
sunombrelo estas sur la tablo. — Decas, ke vi respondu ĝentile 
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leteron tiel signifan. — Gis profunda nokto ne finis mia fratino 
sian taskon.—Ili ne deoe parolis. — Alia afero estus, se vi estus 
plenuminta vian promeson. — E n tiu sama momento, kiam vi 
eniris, ni parolis pri tio,—Demetu vian Ĉapelon, mi petas.— E n 
efektiveco, vi ne povas certigi ĝ in. — Kion vi tenis en la mano? 
— Mi tenis la ventumilon de mia fratino kaj la sunombrelon de 
mia boonklino. —Parolu pli mallaŭte!— Cu vi daŭrigos la klar i -
gon hodiaŭ vespere (6 tiun Ĉi vesperon)? — Ne, sinjoro, mi gin 

Tema 100. Ĉu vi ĝojas, ke pluvas? — Mi ĝojas, ke pluvas, 
sed ne, ke hajlas; la akvo estas bona por la kamparo en tiu Si 
sezono, sed la hajlo neniam. — Mia patro donacis la Ĝevalon 
antaŭ ol mi foriris.— Trovinte truon, Ia vermo forrampis. — L a 
vendistino ĵetis al mi pezilon, kiu falis sur mian dekstran pie-
don.—Cu la pakaĵo multe pezos?—Malgraŭ, ke la pakaĵo mul-
te pezos, li ĝin levos.—Kion ŝ i neas? —Si neas, ke vi aĉetis al ŝ i 
la pesilon. —Malgraŭ, ke li estis vundita, li forrampis.—Kion vi 
deziras?—Pesu por mi du kilogramojn da pomoj. — Cu la pluvo 
daŭras?—La pluvo daŭros la tutan nokton (6 dum la tuta nokto), 
sed Ĉesos morgaŭ matene. — L a vetero estas malbona; estas 
m a r v a r m e . — C u vi havas tempon por skr ib i?—Mi ne havas 
tempon.—Mi estas certa, ke mia amiko ludas la pianon (6 mi 
estas certa pri tio, ke li ludas la pianon). — Ni voku iin, por ke 
li legu al ni unu el siaj. versajoj.—Submetu paperon, por ke 
la inkujo ne tuŝu la tablon. — Palpu ĝ in , por ke vi konvinki-
gu, ke gi estas jam glatigita. —Paŝo post paŝo, ni atingos nian 
celon.—Ne plendu! 

Tema 101. Pro kio (d de kio) mortis nia najbaro?—Nia naj -
baro mortis subite.— Ilia subita foriro mirigis nin, Ĉar ili foriris 
antaŭ ol alvenis la kuracisto. — L a konstruota fervojo trapasos 
nian kampon. — Je kioma horo vi venos? — Mi venos je la naŭa 
vespere (6 la naŭan vespere).— L i estis j u s vidinta sian fraton, 

LECCION 39 
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kiam ni haltigis lin; tiam li prezentis nin al siaj ĵusalvenintaj 
amikoj.—Kion vi serSas?—Mi serSas mian pajlan Sapelon (d mian 
Sapelon el pajlo). —Kiam vi ĝin aSetis? —Mi ĵus aĉetis ĝin.—Ĉu 
vi forgesos la tagojn de via kaptiteco?—Neeble; la kaptitecaj ta-
goj estas neforgeseblaj.—Kiel vi Sasas la leonojn? — Ni ĉasas la 
leonojn per kaptilo.—Kiam rompiĝis miaj okulvitroj?— Hodiaŭ 
posttagmeze (d tiun 8i posttagmezon). — L a profesoro admonis 
siajn lernantojn pli ol du fojojn (d dufoje). — Cu vi estas varma 
a ŭ malvarma? — Mi estas malvarma. — Mia patro publike lin 
admonis, por ke li hontiĝu. — Kiam flniĝos tiu fii laboro? — L a 
kurantan monaton. — Mi hontas, ke mi faris tion (d mi hontas 
pro tio, ke mi faris tion). 

LECCION 40 

Tema 102. Cu mi povas paroli kun la mastro de la restora-
cio?—Nun li ne estas tie 6i, sed tuj kiam li venos, li parolos kun 
vi . — Surmetu la Ĉapelon (d vian Sapelon), mi petas. — Cu vi 
ludos kun mi je la domeno, aŭ je la damoj? — Dum vi ludas 
kun mia filo je la pilko, mi ludos je la ŝako kun Joĉjo.—Ludan-
te, ni forĵetis la pilkon trans la gardenan muron, sed ŝia hundo 
ĝin alportis al ni kaj denove ni ekludis. — L i trompiĝis, 8ar li 
kredis ke tio, kioestis en la pakaĵo, estas paste8o.— Fidu al mi; 
mi estas nekapabla trompi iun. — Cu mi povas, do, diri al li, ke 
vi prenas tion sur vin? — Jes; mi promesas fari la eblon (d fari 
ĉion eblan) por lin savi.—Mi ricevis vian poŝtkarton de la 4* de 
la kuranta Junio; mi ne havas liberan tempon por longe (d 
vaste) respondi la demandojn, kiujn vi faras al mi, nurmidiras 
ke vi povas kalkuli sur min por feliSe fini la aferon. — Salute je 
mia nomo vian distingindan familion kaj akceptu fortan 8ir-
kaŭpremon de via plej bona amiko. 

Tema 103. Hieraŭ oni mendis al mi centon da vizitkartoj, 
sed mi ne povos ilin sendi ĝis hodiaŭ vespere (d ĝis la vespero, 
d gis tiu 8i vespero). — Se eS mi havus pli multe da laboristoj, mi 
ne povus ilin fini pli baldaŭ. — Se li ne ludus li atentus miajn 
konsilojn. — Kion vi eltiras el la ŝranka tirkesto? — Mi eltiras 
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skatolon, kiu enfermas la juvelojn, kiujn mi heredis de mia 
mortinta patrino. — K i a m ni estis enirintaj la preĝejon, la mo-
naĥinoj ekpreĝis mallaŭte en la fiorejo. — (Jiuj gaje manĝis kaj 
antaŭ ol trinki la Sampanon, la invititoj fiore kantis. — Streĉu 
ŝnuron de muro al muro.—(Ju vi vizitis iam mian kuzon?— 
Neniam, sed de nun mi iros viziti lin de tempo al tempo. — Mi 
lin vizitas unu fojon en la semajno (d mi lin vizitas Ĝiusemaj-
ne).—Mi ofte lin vizitas.—<Ĵu vi apartenas al tiu ĉi Societo?—Ne; 
mi eksiĝis antaŭ du jaroj, 

Tema 104. Se vi ne estus tiom kriinta, vi ne estus altirinta 
la atenton.—La korpoj kuntiriĝas prola malvarmo.—La varmo 
plivastigas la korpojn. — E n tiun 6i keston ni metos la librojn 
sendotajn de ni al nia kasisto. — Kiom da mono ni havas en 
kaso? — E n kaso ni havas tridek pesetojn. — Kiam mi vidis, ke 
la kordono tuj rompiĝos, mi malstreŝis gin.—Pro mia farto, la 
kuracistoj malpermesas al mi fasti; en tiu kaj en aliaj aferoj mi 
ne povas fari, kion mi volas. — Mi tion multe bedaŭras. — Mi 
venos pasigi kun vi la Antaŭkristnaskan Vesperon kaj mi 
alportos al vi kristnaskajn tortojn. — Mi turnis min al li, kaj 
diris la jenon: kial vi tiel parolas, se vi ne eksciis pri tio, kio 
okazas? — Pro ĝojo, ŝ i turnis la leteron, ne povante ĝin eklegi. 
— L a eksurbestro aSetis dekduon da kukoj por siaj geinfanoj; al 
JoSjo kaj ErneSjo li donis po du kukoj, kaj disdonis la cete-
rajn al Klanjo kaj Mario. — L a tradukado de tiu Si verko igos 
min labori dum longa tempo.—(Ju vi legis la esperantan tradu-

LECCION 41 

Tema 105, Cu vi volas ion por mia frato?—Ĉu vi iras-Se lin? 
— Diru al l i , do, ke li ne penu iri Madridon, Sar estas eble, ke 
tie Si mem kaj per la multevalora helpo de la fremdulo, kiu ve-
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nis hieraŭ, ni povos konvinki unujn kaj aliajn. —jPor kio taŭ-
gas tiu plumo tiel maldikat—Gi taŭgas por desegni. — K i o m da 
broŝuroj restas al la pentristo?—Pleje restos al li dudek. — Kion 
vi deziras? — Mi dezirus aĉeti belan florvazon por mia Sanĉino 
kaj ledan paperujon por mi.—Kiel vi pasigas la tempon? — L e -
gante kaj skribante, sed de nun mi ne skribos plu (d mi jam ne 
skribos).—Kiam alvenis la konoertisto?— L i alvenis la antaŭta-
gon de la balo de markizino A . — C u vi iros en la teatron tiun 6i 
vesperon (d hodiaŭ vespere). — Kredeble ne; ia opero ne plaĉas 
al mi.—Kiom valoras tiu 6i palaco?—Cent mil durojn Ĉirkaŭe.— 
Tre bela sumo! — Kien vi iris vespere? — Vespere, ni iris ĝis la 
promenejo, sed ni ne eniris, Ĉar estis tre malfrue. — Kiom da 
pecoj ni havas?—Ni havas dudek pecojn Ĉirkaŭe.— Cu vi venas 
kun mi?—Ne, mi iras dekstren.—Adiaŭ, do, ĝis la sabato.— Ĝis 
la revido. 

Tema 106. L a venontan semajnon ni iros Parizon. — L a ve-
nonta semajno havas du festtagojn.—Mi ne estas el tiuj (d mi ne 
apartenas al tiuj), kiuj promesas, kaj poste ne plenumas sian 
vorton; konfidu al mi. — Mi restos tre danka al vi. — Ne diru 
tion.—E3 ne penindas paroli pri gi .—Trankviliĝu, mitaŭgaran-
ĝos Ĉion. — Mi certigas al vi, ke li ne iros plu. — SurverHonte 
siajn florpotojn, la brunulino petis al mi la surverŝilon. — L a 
ĉasisto pafis preskaŭ ne celdirektante kaj vundis fian voston. 
— Enverŝu puran akvon en la lavvazon, por ke mia nevino sin 
lavu .—La malamikoj dispecigis lian korpon.— Mi bedaŭras esti 
dirinta tion, sed mi ne ŝercos plu (d mi jam ne ŝercos). — L a ŭ 
leteroj ricevitaj el fremlandoj, Ĉeestos multaj esperantistoj — M i 
restos en Valencio ĝis la monato Oktobro, Ĝar mi ne sentas min 
tre bone. —Petante pardonon, li trenis sin ĝis miaj piedoj.—Fa-
lis fajrero sur la vesttrenaĵon kaj bruligis ĝin. — Diru al li, ke 
li sendu la menditajn komercaĵojn kiel eble plej baldaŭ (d plej 
baldaŭ kiel eble). 

Tema 107. Ciuj miaj penoj por ke li ne koleru.estis senu-
tllaj; li estas homo netaŭga por tiaj ckazoj .—La servistino enver-
ŝ i s la viandan sukon en uzitan terpoton; tial ĝ i estis malbon-
gusta—Sia pala vizapo lumigita per lumradio havis superna-
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turan ŝajnon.— Mia respondo kolerigis la popolon kaj e8 la in -
fanoj insultis min. — Mi ne estas kompetenta pri tio, sed ĝ i Saj-
nas al mi sprita elpenso. — L a balkonoj de mia Sambro estas 
turnitaj al strato A. , sed la tenestroj de la dormoĉambro de 
mia fratino, estas turnitaj al la ĝardeno. — Cu vi volas ludi je la 
ŝako (6 ŝakludi?) —Nun mi ne povas, mi tuj ludos je pilko kun 
via filo.—Cu vi volas cigaredon?—Dankon, mi ne fumas.—Kun 
kiu li veniB?—Li venis kune kun mia trato. 

LECCION 42 

Tema 108. Kiam vi komencis skribi. —Kvankam vi tion ne 
kredas, mi komencis skribi, kiam li ĝin ordonis al mi. — Kio 
okazis al li? — Mi ne scias, kio okazis al li; jen li saltis, jen li 
ploris, jen li diris, ke li estas malsana. — Kie vi vidis l in?— Ni 
estis tuj enirontaj Ia templon, kiam ni lin vidis. — Cu ni rajde 
promenos, se la generalo venos?—Cu li venos, 8u li ne venos, ni 
promenos rajde. — Mi kredis, ke vi estas pli bona rajdanto. — 
Kunvenis en tiel malgranda ĉambro multaj personoj kaj post 
malmulte la aeroiĝis nespirebla.—Iliaj Princaj Moŝtoj ekmon-
triĝis en la balkono kaj varme salutis la popolon.— Cu tage, 8u 
nokte, li venas vidi min Siutage.—Ni eksciis per niakuzo Anto-
no, ke vi estas en Parizo.—Kiam ni nin renkontis, mi legis iajn 
presaĵojn, kiujn oni donis al mi antaŭ tri tagoj. — Sia patrino 
estis virta, sed ŝi ne estas tia.—Tiuj broŝuroj presigos la venon-
tan monaton, kiam ni estos ricevintaj la novajn presilojn. — 
Pruntedonu al mi la pulvigilon.—Kia bela tapiŝo! 

Tema 109. L i kredis, ke tio, kion oni sendis al li per la 
lakeo, estas bankaj biletoj. — Oni murmuras, ke L i a Generala 
Moŝto venos morgaŭ, sed mi tion (d ĝin) ne certigas. — Jen li 
ridas, jen ploras. — Ludi kaj drinki okazigas pli vundpjn, ol 
Ĉiuj pafarmiloj.—Via Sinjora Moŝto ne povas kredi ĝin (dtion). 
— L i a spiraĵo montris, ke li estis drinkinta.—La ĉevalblekoj 
anoncis la alvenon de la skadrono.—Sur la supraĵo de la maro, 
oni vidas ankoraŭ la mastaron de la ŝipo, kiu subakviĝis hieraŭ 
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matene.—Mi uzostiun Ĉi kupran tabulon por rebonigi la Itase-
rolon. — Hieraŭ ni parolis pri tio en nia rondo kaj Ĝiuj opiniis, 
ke li pafis la pistolon antaŭ al alveni al la pordo. —Vintre (<5 en 
vintro, d dum vintro) ni trinkas vinon kaj somere(ddum some-
ro d en somero) cidron.—Cu vi ŝatas la merizojn?— Jes, sed mi 
preferas la persikojn. — L a nacio funebras pro la morto de la 
imperiestro.—Ni promenis ĝis la rando de la gardeno.—Anko-
raŭ ni ne ricevis monon el la firmo A. — Kiam enŝipiĝos viaj 
gastoj? — Kredeble miaj gastoj enŝipiĝos morgaŭ. 

LECCION 43 

Tema 110. Ĉu vi pruntedonos al mi vian razilon?—Tre 
volonte,—Mi raziĝos morgaŭ.—Mi min razos morgaŭ. — Kion 
vi atendas?Ĝu eble vi atendas la alvenon de la tinkturisto?—Tio, 
kion mi atendas ne estas laalveno de la tinkturisto, sed la lete-
roj de miaj farmuloj. — Cu vi scias glitiri? — Jes, sed nun mi ne 
havas glitilojn.— L a negroj, kiuj dancis antaŭ Iliaj Reĝaj Moŝ-
toj, nun vizitas la halon.—La virino, kiu venas estas mia duon-
patrino. — Tio , kion mi bedaŭras, estas, ke la buSisto ne venos 
tiel.baldaŭ, kiel mi deziras. — E n la momento kiam la oficistoj 
eliris, iu forprenis mian paperujon.—La bakistoj hejtis la bake-
jon por baki la panon tiun nokton mem. — Ekbruligu lumon, 
ĉar tio estas tre malluma. — Estas tre malfacile nuligi la refan 
decidon. — L a infano gratis sian kapon pensante, kion li res-
pondos al mia demando. — L a hebreo, mia najbaro, estas pli 
ŝparema ol via duonpatro. — Tuj kiam ili malŝtopisla botelojn 
okazis io neatendita kaj terura. — K i a bela forno! — Kie estas la 
sorba papero?—Antaŭ nelonge mi metis ĝin sur la tablon.— 
K i a amuzo! 

Tema 111. Kolerinte pro mia respondo, li disŝiris la deseg-
naĵon.—Cu oni blue tinkturos la vestaĵojn de la kondukisto? — 
Oni ilin tinkturos nigre. — L a kuiristino multe salis la supon; 
almenaŭ li ĵetis plenmanon da salo.—Tiuj Ĉi sardinoj estas mal-
bone peklitaj. — Ĉar la Ĝevalo estis glitinta, ni alkuris helpi la 
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rajdanton.— Mi legos la unuan volumon tiun Ĉi nokton. — Vo-
lonte mi forirus kun vi,— Car li estis malbone tinkturinta mian 
pajlan Ĉapelon, mi ne volis pagi ĝin.—Konvenas, ke vi ne malŝ-
paru tiom.—Honesta kaj konstanta amuzado, jen kio konvenas 
al la malsanulo. — Elpelite el la societo, mi ne kuraĝis akom-
pani miajn gastojn. — L i amuziĝis trapikante la paperon per 
pinglo. — Las postsignoj de la hufoj de lia Ĝevalo montris al ni 
la vojon de li trakuritan; tial senŝanceliĝe ni nin direktis 
tien. — Mia teruro estis tia, ke mi ne povis elparoli vorton,— 
Unuigitaj Amerikaj Statoj. 

LECCION 44 

Tema 112. Kiun arbon li desegnis?—Lidesegnislagr&ndan 
arbon ,—Kie l li desegnis la arbon? 8u granda aŭ malgranda? 
— L i desegnis la arbon granda. — Ciuj diras, ke mia patro bon-
fartas, sed mi trovas mian patron malsana.—Kiam mi venis el 
Madrido mi trovis mian filon malsana. — Mi serĉis Ĝiujn miajn 
gefilojn, sed mi ne povis trovi mian malsanan filon. — Tia l oni 
nomis provincestro mian onklon. — Hieraŭ mi rompis bote-
lon kaj nun mi ĝin serĉas por ĝin doni al vi, sed mi ne trovas la 
botelon rompitan. — Cu vi trinkos glaseton da likvoro? — Tre 
volonte.—Ho, kia malfeliĉol—Kio okazas?—Okazas, ke miserĜis 
la likvoronkaj mi trovis la botelon rompita.—Linomissian ser-
viston besto. — L i trovis vian poŝtkarton afabla kaj kiam li volis 
legi ĝin al mi, li eksercis ĝin en la tuta 8ambro, sed vane; fine li 
decidis skribi al vi dirante, ke li nepovas respondi viajn deman-
dojn, Ĝar li ne retrovas vian afablan poltkarton, — E n tiu Ĉi afe-
ro, li deziras montri sin senpartia. —Donu al mi la tablon mal-
grandan kaj mi faros ĝin granda, tiel granda kiel la alia. — 
Kvankam la steloj rapidege kuras, ni vidas ilin senmovaj.— Mi 
ja scias, ke la botelo estas blua, sed mi vidas ĝin ruĝa . 

Tema 113. Oni enterigis la pendigiton en tiu loko mem. — 
K i a m la serpento lin mordis, lia frato suĉis la vundon por eltiri 
la venenon.—Tiam la infano ne volis mamsu8i kaj poste li pasi-
gis la nokton plorante.—Estos pli bone, se vi mem senŝeligos la 



fruktojn.—Forĵetu ideojn tiel funebrajn. — Mi dezirus malŝtopi 
tiun ĉi botelon, sed mi ne havas korktirilon.— L a uragano ĵetis 
la ŝipon kontraŭ la ŝtonegojn kaj la ektuŝo dispecigis ĝ in . — 
Estis tre malvarmega vintro kaj la fruktoj tute frostiĝis. — L a 
libro estas vere interesa. — Ĝar vi ne parolas pri interesantaj 
aferoj, mi foriras. — De la plej alta fenestro de la turo oni vidas 
la personojn tre malgrandaj.— L a pastro benis nin pro la bono, 
kiun ni estis farintaj. — Mia duoofrato estas kolektisto de poŝt-
markoj.—Ankoraŭ mi estas aĉetonta sigelvakson por mia onklo 
kaj manviŝilojn por mia kuzino.—Kiom vi vetas?—Mi vetas tri 
pesetojn por vi .—Kiel vi trovas la teon?—Mi trovas gindolSa.— 
Se mi estus lerninta Ĝiujn lecionojn de tiu 8i «.Praktikakurso», 
mi estus ellerninta la lingvon internacian. — Interkonsentite ke 
Esperanto estu la lingvo internacia, ni povas diri ke ĝ i estas la 
helpa lingvo. — Car du malsamlingvuloj povas akcepti la ling-
von francan por sin interkompreni,, ni povas diri, tiaokaze, ke 
la franea lingvo estas helpanta lingvo. 



CLAVE DE LOS EJERCICIOS 

LECCION 22 

I . Administri: mi administras; vi administras; li, ŝ i admi-
nistras; ni aiministras, ili administras. — Agiti: mi agitas; vi 
agitas, eto.—Konsterni, mi konsternas; vi konsternas, eto.— 
Mezuri: mi mezuras, ete. — Minacis mi minacas, etc. — Pre-
pari: mi preparas, etc. — Puŝi: mi puŝas, etc. — Razi: mi 
razas, etc. 

I I Progresi: mi progresus; vi progresus; li, ŝi progresus; ni 
progresus, ili progresus.—Manocri: mi manovrus; vi mano-
vrus, etc.— Komentarii: mi komentarius, etc. — Kastri: mi 
kastrus, etc.— Kompari: mi komparus, etc. — Prenidi: mi 
prezidus, etc.— Konsideri: mi konsiderus, etc.—Akompani: 
mi akompanus, etc. 

I I I . Malaprobi — desaprobar; maljuna ~ viejo (adj.); malbeni 
= maldecir; malgajni = perder; malkeieta = agitado, i n -
quieto; malaeara = generoso; maljusta = injusto. 

LECCION 23 

I , Aresti: mi arestos, mi estos arestinta; vi arestos, vi estos 
arestinta; l i , ŝ i arestos, l i , ŝ i estoa arestinta; ni arestos, ni 
estos arestintaj; ili arestos, ili estos arestintaj.—Aplaŭdi: mi 
aplaŭdo8, mi estos aplaŭdinta, etc. — Maĉi: mi maĉos, mj 
estos mafiinta, etc. — Naĝi: mi naĝos, mi estos naginta, etc. 
— Plugi: mi plugos, mi estos pluginta. — Proeesi: mi proce-
808, mi estos procesinta, etc. — Inspiri: mi inspiros, mi estos 
inspirinta, etc—Persekuti: mi persekutos, mi estos perseku-



— 62 — 

tinta, etc.—Prezenti: mi prezentos, mi estos prezentinta, etc. 
— Riproĉi: mi riproĉos, mi estos riproĉinta, etc—Rekomen-
di, mi rekomendos, mi estos rekomendinta, etc. 

I I . Remi: mi remu; (vi) remu; li, ŝ i remu; ni remu; ili remu. 
— Respekti: mi respektu; (vi) respektu, etc. — Salti: mi sal-
tu; (vi) saltu, etc. — Saturi: mi saturu; (vi) saturu, etc. — 
Skui: mi skuu; (vi) skuu, etc— Supozi: mi supozu; (vi) su-
pozu, etc—Surprizi: mi surprizu; (vi) surprizu, etc—Ŝeiti: 
mi ŝvitu; (vi) ŝvitu, etc. — Obei: mi obeu; (vi) obeu, etc. — 
Injtui: mi influu; (vi) influu, etc. — A k i r i : mi akiru; (vi) 
akiru, etc. — Murmuri: mi murmuru; (vi) murmuru, etc.— 
Konstrui: mi konstruu; (vi) konstruu, etc. 

I I I . Arbaro = bosque, arboleda; ŝtuparo = escalera; homaro 
= humanidad; abiaro = bosque de abetos; azenaro = recua 
de asnos; ĉeealaro = coleccion de caballos; audantaro = 
auditorio; cedraro = bosque de cedros; demonaro = legion 
de demonios; gazetaro = prensa, conjunto de periodicos; 
jueelaro _ aderezo; klaearo = teclado; cipresaro _bosque 
de cipreses. 

LECCION 25 

I. Rekompenci: mi rekompencis, mi estis rekompencinta; vi 
rekompencis, vi estis rekompencinta; li, ŝ i rekompencis, li, 
Ŝi estis rekompencinta; ni rekompenois, ni estis rekompen-
cintaj; ili rekompencis, ili estis rekompencintaj.—Posedi: mi 
posedis, mi estis posedinta, etc. — Krei: mi kreis, mi estis 
kreinta, etc. — Respondi: mi respondis, mi estis respondin-
ta, etc.—Ronki: mi ronkis, mi estis ronkinta, etc— Kompre-
ni: mi komprenis, mi estis kompreninta, etc.—Ineiii: mi 
invitis, mi estis invitinta, etc. — Pagi: mi pagis, mi estis pa-
ginta, etc— Vizitl: mi vizitis, mi estis vizitinta, etc. — Kon-
serei: mi konservis, mi estis konservinta, etc. — Konsoli: mi 
konsolis; mi estis konsolinta, etc — Prediki: mi predikis, mi 
estis predikinta, etc. 

I I . Gladistino = planchadora; arhitekturisto = arquitecto; 
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balenisto — ballenero; aventuristo = aventurerc; dentisto= 
dentista; brodistino = bordadora; ĉasisto = cazador;/ct&..s-
to = fabulista; gantisto = guantero; desegnisto = dibujan-
te; ^. .aris .o = guitarrista; gazetisto =periodista; komercisto 
= comerciante;ĵlutisto = fiautista; hemiisto =quimico; ku-
dristino = costurera; karbisto = carbonero; helpisto=a.yu-
dante. 

LECCION 26 

I . Konsumi: mi konsumas, vi konsumas, etc; mikonsumis, 
vi konsumis, etc; mi konsumos, vi konsumos, etc; mi kon-
sumus, vr konsumus, etc; mi konsumu, (vi) konsumu, eto. 
— Eoiti: mi evitas, mi evitis, mi evitos, mi evitus, mi evi-
tu, etc.—Interesi: mi interesas, mi interesis, mi interesos, mi 
interesus, mi interesu, etc—Konsili: mi konsilas, mi konsi-
lis, mi konsilos, mi konsilus, mi konsilu, etc.—Konspiri: mi 
konspiras, mi konspiris, mi konspiros, mi konspirus, mi 
konspiru, etc. — Kribri: mi kribrag, mi kribris, mi kribros, 
mi kribrus, mi kribru, etc.—Perdi: mi perdas, mi perdis, mi 
perdos, mi perdus, mi perdu, etc. — Permesi: mi permesas, 
mi permesis, mi permesos, mi permesus, mi permesu, etc— 
Reserei: mi rezervas, mi rezervis, mi rezervos, mi rezervus, 
mi rezervu, etc. — Tenti: mi tentas, mi tentis, mi tentos, mi 
tectus, mi tentu, etc. — Turmenti: mi turmentas, mi tur-
mentis, mi turmentos, mi turmentus, mi turmentu, etc.— 
Konfesi: mi konfesas, mi konfesis, mi konfesos, mi konfesus, 
mi konfesu, etc. 

I I . Apogilo = apoyo; distililo = destilador; 6o..Jo=marmita, 
aparato para hervir algo; draŝilo = trillo; fajlilo = lima; 
flltrilo = tiltro; fosilo = azada; kombilo =peine; segilo = 
sierra; flugilo = ala; falcilo = guadafia, hoz; kribrilo = 
criba; kudrilo = aguja de coser; gladilo = plancha; erpilo 
= rastrillo; frakasilo = almirez, aparato para machacar 
algo; fajfllo = pito; balailo = escoba. 
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LECCION 27 

I . Arkigi = arquear; arkiĝi = arquearse; braoigi = embra-
vecer ; braviĝi = embravecerse ; elastigi = hacer elastico; 
elastiĝi = hacerse elastico; elokaentigi =hacer elocuente; 
elokaentiĝi = hacerse elocuente; fandigi = fundir; fandiĝi 
= fundirse; flamigi = inflamar; fiamiĝi = inflamarse; kur-
bigi = encurvar; kurbiĝi = encurvarse; indiferentigi = ha-
cer indiferente; indiferentiĝi = hacerse indiferente; intimigi 
= hacer intimo; intimiĝi = intimar, hacerse intimo; blan-
kigi =blanquear (hacer blanco algo); blankiĝi =blanquear-
se (volverse blanco algo); kripligi = estropear, mutilar; kri-
pliĝi = estropearse, mutilarse; publikigi = publicar, hacer 
pŭblico; publikiĝi = publicarse, hacerse pŭblico. 

Ejemplos 

L a avareco elastigas la monon. — L a mono elastiĝas en 
liaj manoj. 

L a okazo elokventigis lin. — L i elokventiĝis pritraktante 
nian aferon. 

L a malfeliĉo indiferentigis ŝ in . — Ili indiferentiĝis antaŭ 
mia peto. 

L a kunestado intimigis ilin.—Ili intimigis dum la juneco. 
Mi blankigas la muron.—Miaj haroj blankigas. 
Mia amiko publikigis tion. — L a sciigo publikiĝis hieraŭ. 

I I . Distingebla = distinguible; ekstermebla = exterminable; 
penetrebla = penetrable; rafinebla = refinable; inokulebla 
= inoculable; deĉifrebla = descifrable; aŭdebla =oible; ler-
nebla = aprendible. 

LECCION 28 

I . Deeidi: mi estis decidinta; vi estis decidinta; li, ŝi estis de-
cidinta; ni estis decidintaj, vi estis decidintaj; ili estis decidin-
taj; mi estos decidinta, vi estos decidinta, e tc ; mi estus deci-
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dinta, etc; mi estu decidinta, etc. —Dioidis mi estis dividin-
ta; mi estos dividinta, mi estus dividinta, mi estu dividin-
ta, etc. — Eduki: mi estis edukinta, mi estos edukinta, mi 
estus edukinta, mi estu edukinta, etc. — Forĝi. — Froti. — 
Gemi. — Imiti: mi estis forginta, mi estos frotinta, mi estus 
ĝeminta, mi estu imitinta, etc. — Kreski. — Okupi: mi estis 
kreskinta, mi estos kreskinta, mi estus okupinta, mi estu 
okupinta, etc. — Promesi. — Ripeti. — Veneni. —Irapi: mi 
estis promesinta, mi estos ripetinta, mi estus veneninta, mi 
estu frapinta, etc. 

I I . Abrikotuĵo = albaricoquero; ĉerizujo = cerezo; aeelujo 
= avellano; citronujo = limonero ; karobujo = algarrobo; 
kokosujo = cocotero; kaŝtanujo = castafio; bombonujo = 
bombonera;/rarnbujo = frambueso; cigaredujo = cigarre.-
ra, pitillera; kartoĉujo = cartuchera; papetujo = cartera. 

LECCION 29 

I . Formanto — el que forma; /ormanta = que forma; for-
mante = formando. 

Forminto = el que formo; forminia = que formo; /or-
minte = habiendo formado. 

Formonto = el que formara; /ormonta = que formara; 
formonte = habiendo de formar. 

Reformanto = el que reforma; fermentanta = que fer-
menta; fumante = fumando. 

Garantiintino = la que garantizo; kontraktinta = que 
contrato; korektinte = habiendo corregido. 

Kritikonto = el que criticara; likoidonta = que liquidara; 
limigonte = habiendo de limitar. 

Obstrukcinto = el que obstrucciono; praktikonta = que 
practicara; praktikante = practicando. 

Reformonte la fiapelon, la praktikantino afietis verdajn 
rubandojn. 

Fuminte cigaredon, la korektonta onklo komencis sian 
laboron. 

L a kontraktinta viro estis limigonta la ĝardenon, 
o. — CLAVK. 
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I I . Abatejo = abadia; banejo _ estableeimiento de baiios; 
barbirejo _ barberia; ermitejo _ ermita; edukejo _ centro 
educativo; episkopejo = obispado; drogejo =drogueria; her-
bejo = prado; ternejo = escuela; laeejo = lavador; kaŝejo = 
reiugio, eseondite; kafejo = cafe (establecimiento); ĉeoalejo 
= cuadra. 

LECCION 30 

I . Reneersi: m estas renversata, vi estas renversata, li estas 
renversata; ni estas renversataj, vi estas renversataj, ili estas 
renversataj; mi estas renversita, vi estas renversita, li estas 
renversita, ni estas renversitaj, vi estas renversitaj, ili estas 
renversitaj —Saoi: mi estas savata, eto.; miestas savita, etc. 
Deoigi: mi estas devigata, e tc ; mi estas devigita, etc.—Ven-
ki: mi estas venkata, etc; mi estas devigita, etc. — Degradi. 
— Ek-ameni: mi estas degradata, etc; mi estas ekzameni-
ta, etc. — Eduki. — Veneni: mi estas edukata, etc; mi estas 
venenita, etc. — Makuli. — Minaci: mi estas makula-
ta, etc; mi estas minacita, etc. — Montri: mi estas montra-
ta, etc ; mi estas montrita, etc—Nomi — Puni: mi estas no-
mata, etc; mi estas punita. 

I I . Anĝeleto = angelito, anguleto = rinconcito; ĉapeto = 
gorrito; ĉerketo = ataudito; rideii= sonreir; doimeti= dor-
mitar; flugeti = voletear; carmeta = tibio; floreto = ŭote-
cilla; angileto = anguilita; koloneto = columnita; netteto--
nidito; pilketo = pelotita; trueto = agujerito; vojeto = sen-
dero; biskeiteto = bizcochito. 

LECCION 31 

I . Mi estos atakata; vi estos kalumniita; li, ŝ i , ĝ i estus pro-
klamata; ni estus favoritaj; vi estos komisiataj; ili estos alu-
ditaj; mi estus konvertata; vi estus denuncita; l i , ŝ i , ĝ i estos 
ekstermata, ni estos ekzilitaj... 
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I I . Antikeulo = antiguo (sust); arogantulo = arrogante 
(sust,); eminentulo = eminente (sust.); intringulo = intri-
gante (sust.); krimulo = criminai; leprulo = leproso; mize-
rulo = miserable, mdigente; rentulo = rentista; icienculo= 
sabio; spertulo = experto (sust.); toeaĝulo = salvaje (sust,). 

LECCION 32 

I . Cedema = condescendiente; ĉikanema = enredador, em-
brollador; entreprenema = emprendedor; esplorema = in-
vestigador, explorador; flatema = adulador; konkurema = 
competidor; meditema = meditabundo; ojercma = dado al 
sacrificio; plorema = Hor6n; dormena = dormilon. 

I I . Mi estu admonata; vi estu avertata; li, si, ĝ i estu dorlota-
ta; ni estu dotataj, vi estu ekscitataj; ili estu ekzekutataj. 

Mi estu gvidita; vi estu observita; li, ŝ i , ĝi estu parfumita; 
ni estu ŝmiritaj; vi estu ŝmiritaj; ili estu ŝmiritaj. 

LECCION 33 

I , Uzurpato — Ventolata — Taksate. 
Sorbito — Selita — Raspite. 
Premioto — Mordetota — Kulpigote. 
Kovato — Kovita — Kovote. — etc. 

I I . Bandeslro = jefe de un bando, de una cuadrilla; Eskadres-
tro = jefe de escuadra ; Eskadronestro = capitan de escua-
drOn; Korpusestro = general de un cuerpo de ejercito; Bate-
riestro = capitan de una bateria; Rotestro = capitan de 
compania; Geardiestro = jefe de una guardia; Brigadettro 
= general de brigada; Dioiziestro = general de division. 

LECCION 34 

I . Arbitraĵo = una arbitrariedad; ĉarlatanajo = una char-
lataneria; dittrajo = una distraccion; Janfaronaĵo = una 
fanfarroneria; abomenajo = cosa abominable; difinaJo = 
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LECCION 35 

Alaŭdido _ hijo pequeno de la alondra; anaeido = hijo pe-
queno delanade; bubalido = hijo pequeno del bŭfalo; cer-
eido = cervato; delfenido = hijo pequeno del delftn; elefan-
tido = hijo pequefio del elefante;/a(/ctrfo = hijo pequeno del 
halcon-fazanido = hijo pequeno del faisan; gazelido = hijo 
pequeiio de la gacela; <7(>a/?do = hijo pequeno de la jirafa; 
/cameiirfo=hijo pequeflo del camello; leporido = hijo peque-
no de la liebre; perdrikido = perdigon; rinocerido = hijo 
pequeno del rinoceronte; ŝakalido = hijo pequeno del cha-
cal; ŝarkido = hijo pequeno del tiburOn; simio = hijo peque-
no del mono; turtido = hijo pequeno de la tortola; ursido = 
osezno; viperido = viborezno; eulpido = hijo pequeno del 
zorro. 

definicion, una determinacion; diskontaĵo = u n descuento; 
falsaĵo = u n a falsificacion; flguraĵo = cosa figurada; /co/ce-
(070 = una coqueteria; komunikaĵo = una comunicaciOn; 
konfltaĵo= confitura, cosa confitada; kontuzaĵo = una eon-
tusion; lutaĵo = soldadura; marcipanaĵo = cosa de maza-
pan; mendaĵo = encargo, pedido; monstraĵo = monstruosi-
dad; pakaĵo = paquete; produktaĵo-- producto; rabotaĵo = 


