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DBDI€O 

al Sinjoro FRBDRIKO PUJULA 

Tiel distinginda, kiel karega Profesoro: 
Bonvolu akcepti tiun • i modestan laboron;  
la unua, kiu eliris el via, •u humila ler- 
nanto, •u ne klera esperantisto, tamen 
unu el la plej entuziasmplenaj pri nia 
Zamenhofa lingvo. 

€ia/tie via vera servpretulo, 
MIKAELO CASES 

Esperantisto •7r67, 
Prezidanto de Espero Kataluna kaj Kasisto de 1' Kvina 



- - Amiko, kiajn insultojn diris sin reciproke 
hiera‚  posttagrneze Sinjorino A. kaj Sinjorino B! 

— Cu ili nomis sin malbelaj? 
-Ne. 
— Tiel, lasu al mi la taskon repacigi ilin. 

Postulata granda sumo al unu reƒo, por riur du 
ovoj kiujn li fluidsu• is en la kamparo, demandis 
li la postulanton: 

—Nu! GAu en tiu • i lando malsufi• egas la 
ovoj? 

— Ne, Reƒa Mo„ to, sed jes la Reƒoj, respondis` 
la kamparano. 

Kamparano eniras en optikistan butikon dirante: 
— Cu vi havas okulvitrojn por povi bone legi? 
— Jes, jes; por bone legi, bone skribi kaj bone 

vidi • ion. 
— Montru al mi kelkajn. 
—Jen, provu vi tiujn; tiujn • i; tiujn aliajn. 
— Per neniu mi povas legi. 



— Sed, co, per tiuj • i lastaj, vi vidas bone la 
literojn 

— Tute jes. 
— Do mi ne trafas la kialon. Cu vi scias legi? 
— Neniam mi tion sciis; tial mi deziris a• eti la 

okulvitrojn. 

Ce socialismema Sinjorino A. kaj, apud „ i, 
sidis Sinjoro B., altrangulo, kiu ne sciante, kion 
respondi al „ i pri la homa egaleco, eliris ser• i 
lakeon, kiun sidigis sur la apudan seƒon de 
Sinjorino A. 

— Kion vi-faras?, diris tiu • i. 
—Mi praktikas la egalecon, pri kiu vi parolas. 
— Efektive, kaj vi eltrovis vian plej borian 

anstata‚ anton. 

Diru, Sinjoro Petro, kion vi kunportas tiel 
ka„ itan per tiu • i po„ tuko? 

— Se mi dezirus ke oni tion scius, mi ƒin ne 
ka,:us. 

Sinjoro, kiu gardis tre bone ka„ itan kaj per 
sigelvakso kovritan kru• on da multjara vino, 
rimarkis, surprize, ke mankis en ƒi, preska‚  la 
duono de la vino. Ser• anto la kialon, li vidis, en 
la fundo de la kru• o, malgrandetan truon, vakse 
kovrita. Li alvokis la servistinon kaj demandis „ in: 

— Kial vi trinkis la vinon, kiu mankas • i tie? 
--Mi ne trinkis; tra kie vi volas ke mi estus 

eliginta ƒin ? 
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— Tra tie • i, respondis la Sinjoro, montrante la 
truon al „ i. 

— Ho vet Tute ne; kaj e•  se mi estus la a‚ to-
rino de la truo, • u vi ne vidas ke .ƒi estas mal-
supre, kaj ke kie la vino mankas, estas supre? 

Mastrino kaj servistino • 
— Kial vi volas nin forlasi? Cu Vi ne estas ƒoja 

en nia domo? 
— Tute jes, sed ƒi estas tre malproksime de la 

soldatejo. 

La virinoj ludas kun la viroj kiel la akrobatoj 
kun siaj filoj : adoras nin, sed nin kripligas. 

Kion vi faras Konjo ? 
-- Mi, nenion, Sinjorino. 
— Kaj vi, Antono ? 
— Mi helpas Konjon. 

— Kia mirakla Sanktulo- estas Sankta Antono. 
Mi petis, fervore al li, ke mia edzo mal„ atu la 
vinon, kaj la Sanktulo havigis al mi tion. 

—Tial, via edzo jam ne plu ebriiƒas per 
vino... 

— Tute ne; nun, nur per brando. 

Amiko rakontas al alia, 

- 

siajn vojaƒajn impre- 
sojn : 
- Se vi povus vidi tiujn herbejojn el Meksiko! 

kiaj arboj !, kiaj sovaƒaj bestoj!,- kiaj rampa…òjl... 
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Serpentego, kiu estis almena‚  kvin metrojn 
longa, mordis mian bopatrinon. 

— Cu eble mortigis la malfeli• a sinjorino? 
— Kontra‚ e! La serpento krevis kiel cikado! 

— Kia agrabla surprizo !, mi kredis ke vi mor-
tiƒis! 

— 1-Io ve ! Ne sinjoro, ne; kiu mortigis estis mia 
fratino, sed mi estis pli malsana ol „ i . 

— Kiel -vi pruvus al vi ke la mondo turniƒas? 
— Tre facile; ebriigante min. 

†e komikprofcsio, la trankvileco estas unu el 
la plej bezonataj kvalitoj kaj unu el la plej valoraj 
rimedoj por sukcesi. 

En teatro, oni ludis teruran dramon, kin finigis 
per mortigo de la protagonistino, per revolvero. 

Sed jen, kiam alvenis la aksa momento, la re-
volvero ne pafis kaj la protagonistino, lasantc sin 
fali teren, ekkriis tute aplombe: 

— «Ho ve, mi malfeli• a, mortas pro senfuma 
pulvo!» 

— Cu vi vidas, sinjoro, kiel • arma, sprita kaj 
malkvietema estas mia fileto? 

— Ho, jes, jes, mirindegaI... sed diru al mi; je 
kioma horo oni ku„ igas lin? 

Viro edziginta kun tre malbonkaraktera virino, 
iam, ne povis plu regi sin, kaj „ in vangofrapis. 

Alkuris, tiu • i lasta, al sia patro, kiu jam lac-
igita de „ iaj sen• esaj estintaj kaj nunaj plendoj „ in 
anka‚  vangofrapis, aldonante: 

— Diru al via edzo ke li insultis min, vangofra-
pante mian filinon; mi refaras al li la insulton, 
vangofrapante lian cdzinon. Ni estas kvitaj. 

Kristino el Svedujo, ofte kaj atente rigardadis 
la statuon de la «Vero». 

Iam, kortegano, diris al „ i: «Via reƒa Mo„ -
to, estas la sola el la suverenoj al kiu pla• as la 
«Vero». 

—Ho! • iuj veroj ne estas marmoraj!, „ i res-
pondis. 

— Panjo! panjo! 
— Kion vi volas, karulineto? 
— Vi scias ke mi plantis terpomojn; sed, • u vi 

scias kio eliris? 
— Eble, terpomoj. 
— Ne; ne tio: eliris porko, kiu manƒis ilin... 

Patrino rimarkis, ke dum „ ia forestado, oni 
prenis sukererojn el la sukerujo. 

‡i alvokas siajn filinojn Manjon kaj Jozefinon 
kaj demandas ilin: 

— Kiu el vi manƒis la sukererojn, kiuj man-
kas? 

Mi ne; ekkrias, amba‚ e, Manjo kaj Joze- 
fino. 

— Nu!, unu el vi mensogas! 
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— Estis Manjo... diras Jozefino. 
—Ne; ne estas vere, • ar kiam mi prenis ilin, 

Jozefino ne estis tie!, respondis Manjo. 

— Kie vi deziras ƒui vian libertempon, mia fi-
lino? 

— En loko, kie ne elkreskos fazeolojn, panjo... 
Mi ilin manƒis tiel ofte en la lernejo...! 

Sinjorino iris viziti amik- inon. Si ne trovis „ in 
hejme sed rimarkis • iujn meblojn kovritajn per 
polvo. Dezirante doni lecionon al „ ia amikino „ i 
skribis per fingro sur la tablojn la vorton: «por-
kino». 

Dum la sekvanta tago, „ i renkontas sian ami-
kinon, strate, kaj al „ i diras: 

— Hiera‚  mi iris al via domo kaj vi tie ne estis. 
—Jes, mi ja scias ke vi • eestis, • ar mi vidis 

vian surskribon sur • iuj mebloj. 

Ternis maliongnazulo kaj petolulino, kiu staris 
anta‚  li, ekkriis: 

— Dio konservu al vi la vidadon. 
— Kial li devas konservi al mi la vidadon? 
— Tial ke via nazo ne ta‚ gas por kunporti 

okulvitrojn. 

Malsprita viro, deziris vojaƒi, sed ka„ ante al 
sia familio, kien li iros, kaj alvenante en la fervo-
jan stacidomon, li petis de la oficisto bileton 
por 3a klaso. 

IO 

La oficisto demandis lin, por kie devas esti la 
bileto, kaj li respondis: 

- scivolemulol Mi ka„ is al mia familio, 
kaj • u vi volas ke mi diru tion al vi? Ho, neniel...! 

Filino de ri• a ameni n- o enamiƒis jé negro, 
kiu korespondis kun „ i p r leteroj. Sur uno el ili 
falis inkan makulon kaj la knabino diris al amiki-
no, montrante la leteron: 

— Malfeli• a Dominiko I; rigardu larmon falintan 
el liaj okuloj dum li skribis al mi! - 

Veturis al foiro maljuna virino, anta‚  kondu- 
kante tri azenetojn. 

Kelkaj junuloj salutis „ in tiamaniere: 
— Bonan tagon, patrino de l'azenoj! 
— Adiati, miaj filoj 1, „ i respondis tute amerce. 

Grandegnazsinjoro interparolas kun amiko, di-
tante: 

— Estas tre longa, tio pri kio mi volas paroli 
al vi. 

— Cu la afero estas via nazo? 

Idioto, kiu e agis kun malbela virino, sed 
diskreta, diris al tiu • i lasta tuj post ilia edziƒo 
kredante flati „ in: 

—Malgra‚  ke ti estas malbela, mi amos vin 
kvaza‚  vi estus belega. 

— Kaj mi, kvankam vi estas besto, korespon-
dos, estimante vin kvaza‚  vi estus persono. 
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Sinjorino havis tiel trobabileman kuiristinon, 
ke, iam, kiam tiu • i demandis la sinjorinon pri 
kiamaniere „ i devas spici kaj kuiri angilon, „ i 
atingis kiel respondon : 

— Silente. 

— Sinjoro Telesforo, • u vi ne akceptas ke la 
virino, kiu cstas la lasta dia kreita…o, estas anka‚  
pro tio la plej perfekta ? 

— Jes, mia kara; sed Dio estas granda Arhitek-
turisto, • ar fininte la konstrua…on li enmetis vent-
montrilon en ƒian pinton. 

— Dum regala festeno de Mo„ ta Grafino A., oni 
ektoastis por libereco kaj progresado. 

Dezirànte imiti la toastantojn, diris ri• a ban-
kiero 

— Kvankam aristokrato kaj milionulo, mi 
anka‚  estas amantegema al la... 93,••. 

— Po cento; interrompis la Grafino.  

— La serura truo. 

Infanino eniras, kun sia patrino, en bazaron, 
kie „ i lasis, anta‚  kelkaj tagoj, sian pupon por 
ƒin aranƒigi. 

La komercisto traser• as • e • iuj kestoj, netro-
vantc ƒin. 

La infanino, korpremita, sekvas, per Sia vidado, 
la movojn de la komercisto kaj diras timeme: 

—Sinjoro, mia pupo cstas nomata Dolnjo! 

Du kamparanoj, patro kaj filo, vizitas gravan 
urbon. 

Ili eniras en kafejon, kies elpenda…o diras: «Kafo 
kaj bilardo.» 

Alvenas kelnero, kiu demandas, kion deziras ili 
trinki: 

La filo. —Mi volas kafon sen sukero. 
La patro. —Do mi, bilardon kun sukero. 

Nu, kion scias la kuracistoj ?, kion scias ili ?; 
La patro.—Cu vi, alifoje- batis vian frateton? 	 nenion; diris lignisto. 
La infano.— Jes, pa• jo; mi batis lin, • ar li trin- 	 Atentu. Iam, najbaro mia falis kaj rompiƒis al 

kis inkon kaj poste li ne volis manƒi pecon da 	 li kruro . Mi aranƒis ƒin kaj anta‚  ol unu horo, li 
sorba papero, kiun mi donis al li. 	 mar„ is perfektege. 

— Cu anta‚  ol unu horo ? kaj la kruro, vere, 
estis rompita ? 

--En du pecoj. 
— Kaj kiel vi aranƒis tian aferon ? 
— Per gluo kaj najloj, • ar la kruro estis ligna. 

Ekzameno pri Fiziko 
La Profesoro. — Diafaneco estas la propreco, 

kiun havas la korpoj tra kiuj oni povas vidi la 
lunon. Nu ! citu al mi ekzemplon pri diafana 
korpo. 
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Junulo.--Maskitino: senmaskigu vin. ‡ajnas al 
mi ke vi estas • armega. Cu vi eble havas mian 
aƒon ? 

— Jes ( kaj tiun de l'aliaj) „ i aldonis mallaù-
tavo• e. 

Maljuna ludvetistino ansia najbaro : 
— Vetu cent frankojn por mi. 
— Sed, sinjorino, mi ne konas vin... 
— Tial mi petas al vi tiun • i favoron, • ar se vi 

konus min, certe, vi ne pruntedonus al mi tiun 
kvanton da mono. 

—Fra‚ lino, • u vi volas ke mi konduku vin 
glitumante ? 

— Bone, sed kondi• e ke vi ne parolu. 
—Kial? 
— €ar vi havas tiel pezan konversacion, ke ƒi 

povus rompi la glacion. 

La duan tagon, kiam „ i estis en hejmo, servis-
tino aperas anta‚  la mastrino kun fingro envolvita 
per po„ tuko, demandante per kortu„ ata vo• o : 

— Cu la forkoj kaj kuleroj estas el arƒento, 
sinjorino ? 

— Kial vi demandas tion, knabino 
- Car mi …us pikis min per forko kaj se ƒi estus 

fera, mi tuj irus sanigi min • e la kuracisto. 
— Ne timu pro tio, respondis la mastrino, ri-

detante pro la servistina naiveco; • iuj miaj forkoj 
kaj kuleroj estas el arƒento. 
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- I-Io, ekkriis la servistino per kontentiga 
ekgemo; despli bone. 

Kaj efektive, la sekvantan tagon malaperis „ i, 
la forkoj, kaj la kuleroj. 

La juƒisto.—Kulpigitino,- • u vi a‚ das tion, kion 
diras sinjorino Mario ? ‡i diras, ke vi „ telis „ ian 
porkon. 

— Estas vere, sinjoro, mi ƒin forprenis, morti-
gis kaj manƒis. 

— Kaj vi ne havas konciencripro• on ? Kiam 
alvenos la Finajuƒo kaj vi retrovos, rekte al via 
vizaƒo, sinjorinon Marion kaj „ ian porkon, kion vi 
diros ? 

— Sed • u via Mo„ to kredas que la porko, 
anka‚ , estos tie? 

— Sen ia ajn dubo. 
— Do, bone; tiam, mi diràs : Sinjorino Mario, 

bonvolu pardoni min, kaj jen via porko; reprenu 
ƒin.» 

Vilagano vizitas sian mastron, kiu logas en 
urbo kaj en mîrinda domo, meblita kun lukso kaj 
eleganteco. 

Al malfeli• a viro alkuras deziroj kra• i kaj tion 
• i li faras sur la molan tapi„ on. 

La servistino, vidante tion, rapidas loki kra• uj-
on dekstren de li. Sed la vilagano, alifoje, sin 
sentante kra• ema, ripetas la agon. La servistino 
„ anƒas la lokon de la kra• ujo, ƒin lokante tuj mal-
dckstren de la vizitanto. Fine, tiu • i-  ekkrias : 
«Knabino, bonvolu malaperigi tiun • i objekton, 



• ar povos okazi, ke mi, senvole, kra• u sur ƒin.» 

— Kiel vi disdonus ƒuste tri ovojn inter kvar 
personoj ? 

—Farante ova…on per ili kaj donante unu pecon; 
de ƒi, al • iu. 

Knabinon ses a‚  sepjara doloras la dentoj, kaj- 
tial, „ i ploras. 

Sia patrino diras al „ i: 
— Sed, infanino, • u vi ne hontias plori anta‚  

tiom da personoj. 
— Ho, se mi estus kid] vi, tute certe mi hon- 

ti ƒus. 
—Kiel mi? Kaj kial' 
—Car kiam vin doloras la dentoj, vi eltiras 

ilin! 
†enerala ridegado de la • eestantaro. 

Domo estis brulinta, kaj individuo, prezentis 
petskriba…on, postulante bonfarankrucon, pro tio 
ke li estas savinte viron. 

— Vi devas tion pruvi, oni diris' al li: Kie estas 
tiu • i viro? 

— Li estas tie • i: 
— Kiu li estas. 
— Mi mem, • ar tuj kiam mi vidis la domon, 

kie mi loƒis, ekbrulantan, mi ekforkuris, ƒin for-
lasante kaj, tiel, savinte al mi mem la vivon. 

Kuracisto estas ekzameninta malsanulon, lciu 
nur havas unu heredontan nepon, 
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Tiu • i, „ ajne korpremita, demandas pri la sano 
de sia onklo. 

La kuracisto, divenante la sentojn de la junulo, 
respondas ruze : 

— Karega; estas pli da esperoj por li, ol por vi ! 

Iam, amiko tre malri• a, pruntepetis too spes-
milojn, al unu el siaj amikoj. 

Tiu • i konsentas kaj ilin pruntedonas. 
Post unu semajno, la malri• a amiko, ripetas la 

peton de sama kvanto da mono. 
La pruntedonisto, kompreneble, rifuzas la no-

van pruntedonon. 
Trakuris la tempo kaj iun tagon, interdisputan-

te la amikoj, la kreditoro diris al la „ uldanto: 
— Pli bone estos ke vi pagu al mi la too spes- 

milojn, kiujn vi „ uldas al mi. 
— Mi „ uldas al vi nenion, respondis la mairi-

• ulo. 
— Pardonu, mi petas!: 

-Unu fojon, mi petis de vi too spesmilojn kaj 
vi pruntedonis ilin al mi. Alian fojon mi petis de 
vi too spesmilojn kaj vi neis ilin al mi. Nu! Do, 
ni estas kvitaj ! 

Mal„ parema kaj ri• a fra‚ lo diras per konvinka 
tono: 

— Dek spesmiloj • iutage ne sufi• as al mi por 
miaj elspezoj. 

— Tamen mi nur gajnas po kvin spesmiloj • iujn 
tagojn kaj mi „ paras iom; respondis amiko. 
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tiko, • u vi povus diri al mi, kion eksterordinaran 
havas tiu pantalono? 

— Kion eksterordinaran ƒi havas? Nu! la pre-
zon! 

— Nu!  kia malsameco. Vi estas edziƒinta kaj 
patro de kelkaj gefiloj. 

— Mi estas ƒojega: Fin

- 

e, mi atingis aparteni 
al la Societo protektanta de la bestoj. 

— Sed, • u vi apartenas al ƒi, kiel protektanto, 
a‚  kiel protektato? 

—Kelnero, kia malmola viando! Cu ƒi esta-
• evala? 

— Ne, sinjoro, bicikleta. 

La Juƒisto:—Ne neu t

- 

ion, • ar mi povas pre- 
zenti al vi pli ol unu atestanton, kiu vidis vin „ te-
lantan. 

— Sed mi'povas prezenti al vi pli ol mil, kiuj 
tion ne vidis. 

Edzo sin prezentas anta‚  sian edzinon ebria, 
zigzagante kaj preska‚  ne povante stari nek mar„ i. 

La edzino:—Da‚ rante tiel, kien vi alvenos? 
La edzo:— Da‚ rante tiel, certe mi ne povos 

foriri el tie • i. 

Ce tajlora bazaro estas, en la montra fenestro, 
pantalono kun skribajo, kiu sciigas ke la panta-
lono kostas cent spesmilojn. 

Sinjoro ƒin, rigardadas scivole, pensante ke ƒi 
havas neniun aparta…on kaj ke ƒi estas malpli 
bona ol aliaj kiuj estas en la sama montra fenes-
tro, afi„ ataj per malalta prezo. 

— A‚ skultu, li demandas la mastron de la bu- 

— Surprize mi rimarkas, ke viaj hiera‚ aj ni-
graj haroj estas hodia‚  grizaj. Al kio tin • i obeas? 

— Al terura • agreno, kiun hiera‚  nokte mi su-
feris. 

La sekvantan tagon: 
— Nu! • u viaj haroj renigriƒis ? Kiel ? 
— Pro nokta gajeco, kiu al mi hiera‚  okazis. 

La kuracisto ekzameninte malsanulon. 
— Se vi volas resaniƒi, via unua devo estas 

fumi nek unu cigaredon plu. 
— Facile kaj senƒene, mi povos komplezi vin, 

• ar mi, dum mia tuta vivado, neniam fumis. 

Anta‚  ju/istaro. 
La Prezidanto:— Oni kulpigas vin, • ar vi bas-

tonis vian najbaron. 
— Vi estas prava, S-ro. Prezidanto; jes; vi es-

tas pravega. 
—Cu vi konfesas vian kulpon? 
— Jes; sed rimarku, Mo„ ta Sinjoro, ke mi estis 

tiam ebria kaj mi kredi bastoni mian edzinon 
anstata‚  la najbaron. 

Du leteroj. 
«Amiko Johano: Mi dankos treege vin pro la 
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sendo de unu spesmilo, kiun mi multe bezonas. 
€iam fervore via, Teofilo.» 

«Estimata amiko Teofilo: Mi legis vian leteron 
al miaj spesmiloj kaj ili profesas al mi la saman 
amon kiel mi al ili. Mi ne trovis iun ajn el ili, kiu 
deziras veni al vi, • ar ili diras ke neniam plu revi-
dus min. Via sindonema. Nikanoro.» 

En ronda manƒotablo de hotelo, petolema 
vojaƒisto, kiu sidas apud pastro, prenas • iujn 
olivojn, kiujn entenas telereto. 

La pastro atentigas lin pri tio, dirante al li : 
— Sinjoro, mi anka‚  „ atas la olivojn. 
— Sed, certe, ili ne pla• as al vi tiom, kiom al 

mi, respondis la alia trankvile. 

En restoracio, katalano vespermanƒas kontra‚  
andaluziano ovajon, same kiel lia kunulo, kiu 
manƒas alian. 

La andaluziano, subite grimacas kaj ƒin lasas. 
Li rimarkis, ke en ƒi estis du mu„ oj. 

La katalano trovas en tiu,kiun li manƒas, anka‚  -
unu mu„ on kaj li venigas la mastron. 

- A‚ skultu,mi petas, li diras : • u tiu • i sinjoro 
pagas, okaze, pli ol mi por ova…o ? 

— Ne, sinjoro, respondas la mastro. Sed kial vi. 
demandas tion • i ? 

—Kompreneble, ekkrias la katalano, tial ke al tiu 
• i sinjoro oni alservas du m‚„ ojn kaj al mi nurunu. 

Kunulo al alia 
—Cu vi volas veni kun mi kartludi? 
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— Mi ne ludas; neniam estis karto en mia 
mano. 

— Kiu komprenas tion ? €u vi ne ludas ? Vi, 
kiel mi, estas mallaborema, mal„ parema, drinkema, 
k. t. p., kaj tamen • u vi ne ludas ? 

— Kion fari? En tiu • i mondo, neniu povas esti 
perfekta! 

Tra strato, viro iras renkonti alian kaj, ƒentile 
petas lin : 

— €u vi povos, sinjoro, montri al mi modestan 
hotelon, kie mi povus tagmanƒi por unu spesmilo? 

— Jes; volontege. Da‚ ru tra • i tiu strato mem, 
kaj je ƒia fino vi vidos la «Esperanton-Restora-
cion», kie vi trovos, kion vi deziras. 

— Milionon da dankoj al vi; sed nun • u vi 
povas montri al mi, kie mi trovos unu spesmilon? 

Malsaƒa sinjoro eniras • e tajloron kaj mendas 
al li du redingotojn. 

La tajloro prenas lian mezuron kaj la sinjoro 
restas atendante. 

— En kio ankora‚ , mi povas komplezi vin ? 
demandas la tajloro 

— Mi diros al vi; mi venis por ke vi faru al mi 
du redingotojn kaj vi nur notis mezuron por unu. 

Drinkulo diris: 
Mi ne scias kial oni ripro• as min; mi nur 

trinkas vinon du fojojn • iutage; kiam mi manƒas 
haringojn kaj kiam mi ilin ne manƒas. 



— Kion fari ? Mi, al distingindaj klientoj, neniam 
demandas monon. Mi ne povus. 

— Kaj se ili ne pagas.,.? 
— Tiam, kiam ili jam ne estas distingindàj, ilin 

mi vangofrapas ƒis enspezi la „ uldon. 

Tre mallerta rajdanto „ anccliƒas sur • evalo. • -
Tramveturila kondukanto, kiu tion rimarkas, 

diras per la‚ ta vo• o, mokante lin : 
— Cu vi volas akcepti mian konsilon ? Do, 

malsupreniru de la imperialo kaj eniru tuj • e la 
internajon; vi estos pli sendanƒere. 

Nokte, jam tre malfrue kaj en strato senhoma, 
viro suspektega kaj malbonvizaƒa, malfermante 
longan vundtran• ilon, haltigas sinjoron dirante al 
li, per ra‚ ka vo• o 

— Cu vi povus diri al mi, kioma horo estas 
nun ? 

La sinjoro, kiu de tre malproksime jam vidis 
lin, eltiras revolveron el sia po„ o kaj respondas 
celante lin per ƒi : 

— Se vi nur anta‚ cniras unu pa„ on plu, tuj 
sonoros la sesa. 

Cigano, sin konfesante, rimarkas arƒentan ska-
toleton, apud la pastro, en la konfcsprenejo, kiun 
rapide, lerte kaj ka„ eme li „ telas, enpo„ ante ƒin. 

Patro, mi anka‚  devas konfesi, ke mi estas 
„ telinte malgrandan skatolon. 

— Unue, vi devas ƒin redoni al ƒia mastro. 
— Cu vi ƒin volas, pastro 
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Sinjoro surprizas kaj kaptas malgrandan knabon 
en la momento mem; kiam tiu • i eltiras horloƒon 
el lia po„ o. 

Vidinte lin tiel junan kaj jam laborantan en tia 
metio, la sinjoro sentis por li kompaton kaj 
diris : 

— Cu vi ne vidas, ke tio • i estas „ teli ? A‚ du; 
kion vi dirus se mi prenus al vi vian • apon? 

— Nu ! mi dirus al mia patro, ke li a• etu al mi 
alian, respondis la „ telistemuleto. 

Kaporalo diras instruante soldatojn : 
— A‚ du kaj atentu bone : duono da turno 

dekstren, estas tute same, kiel duono da turno 
maldekstren; nur tio • i estas tute male al tio. 

Avarulo pruntedonas sian monon la‚  9 po 
cento. 

— Cu vi ne timas la punon de Dio pro via tre 
alta procento ? 

— IIo, ne, • ar Dio, Ioƒante super ni, vidas de 
tie 6 anstata‚  9. 

Ce perukisto, sidiƒas jun

- 

ulo sur seƒo kaj petas, 
ke oni tondu al li la harojn. 

— A‚ skultu; kiel vi volas ilin ?, demandas la 
tondisto. 

Kaj la junulo respondas : 
= Lasu ilin iomete pli longaj. 

Tajloro, tre komplimentema, diris al sia 
kliento : 
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Naiveco. 
— Vere la Suno estas tute neƒustatempa. Lum-

igi dum la tago, kiam ni ƒin ne bezonas... ! - 
- j ... ! (ultrafalado de 1'a‚ skultanto.) 
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- Tute ne, diru tion al ƒia mastro, 
— Tiel mi faris, sed li ƒin ne volas akcepti. 
— Do, tiel, restu trankvila; Dio pardonos vin. 

Eniras servistino en ba- la• on. si malaperigas 
sian koltukon kaj montras duonon da nuda dorso 
kaj saman kvanton da nuda brusto. 

Policano alproksimigas „ in dirante: 
— A‚ skultu, knabino, • u vi ne povus esti iom• 

etc pli konvena? 
— Nu!  Kiel mi estas ? 
— Mankas al vi iom da „ tofo. 
— Pardonu, sinjoro, ne estas tio; estas al la 

korsa…o de mia mastrino, al kiu malenankas mi.= 

—Mi ne scias kiel vi agas por skribi tiel rapi- 
de, diris al gazetisto, alia amiko sia. 

— Estas tre simple; kurigante la manon. 
— Kaj kial vi skribas tiel rapide ? 
— Kial ? Por ne havi la tempon trompi min. 

— Sinjorino; mi estas tre supersti• a ! 
— Kaj mi anka‚ , sinjoro; jen ekzemplo. Mi ne 

vidas ph pereigan aferon, ol esti sidantaj dektri 
personoj • irka‚  manƒotablo... kiam nur estas 
manƒa…oj por dekdu! 

€e juƒejo oni devis juƒi pri tre malhonesta afe-
ro. Rimarkinte la juƒistestro multajn virinojn en 
la • eestantaro, diris: 

— Mi petas la honestajn virinojn bonvolu for- 
lasi la salonon. 	 -- 

Neniu moviƒis, La juƒistestro, tiam aldonis: 
— Jam foriginte la honestajn virinojn, mi ordo-

nas eliri • iujn ceterajn. 

Servistino el…etas sa‚ con sur la tablotukon. 
— Besto ! ekkrias Ia dommastro; e•  anka‚  mi 

scias fari tion • i. 
—Nu, kia „ erco ! • ar vi jam vidis fari tion 

"al mi. 

Fama kantistino postulis grandan monsumon Y 
por kanti anta‚  imperiestro. 

— Neniu el miaj generaloj, diris la imperiestro 
gajnas tiom da mono. 

— Bone, tiel, devigu, via Imperiestra Mo„ to, 
kanti la generalojn. - 

Promenas du naivaj malgrandaj knabinoj: 
— vi vidas tiujn du boviriojn, unu blankan - 

kaj nigran la -alian? 	- 
-Ho, jes! 

— Do, oni eltiras la lakton, el la blanka. 
— Kaj el la nigra? 
— ...La kafon !  

Estis, en parolkunveno, fra‚ lino tiel bela, kiel - 



babilema; kaj demandinte, unu el la • eestantoj 
alian, kion pri „ i li admiras, respondis, tiu • i: 

— Tio, pri kio mi pli miras, estas ke, tiom da 
lango havu sufi• an lokon en tiu malgranda bu- 
„ eto. 

-La unuan fojon, kiam vi reforlasos min, Do-
roteino, mi memmortigos min kontra‚  viaj piedoj. 

— Kaj la duan ?" 

Dio ilin kreas, kaj ili kaniƒas. 
—Kian bonan negocon mi efektivigis. Mi prun-

tedonis cent spesmilojn dum unu jaro la‚  kvin-
dek po cento, enspezante la procenton unue; tial 
mi nur devis doni kvindek spesmilojn. 

- Kia malsaƒa vi estas; se vi estus pruntedo-
nintedum du jaroj, vi estus atingita doni nek unu 
spesdekon. 

Amiko atentigis alian, pri lia malbonodora els-
pira…o. 

— Preska‚  mi ne rimarkas ƒin, diris tiu • i 
lasta. 

— Kompreneble, respondis la unua, sed ne 
• iuj povas diri same kiel vi. 

Post la edsiƒo. 
Laedzo:—Nun, kiam ni jam estas edziƒintaj, 

mi devas konfesi al vi, ke se mi estus ricevinta 
iun gravan favoron vian, mi ne estus edziginte 
kun vi. 
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La edzino:— Tial mi agis tiel; • ar mi jam estis 
puninstruita de aliaj. 

- Cu vi scias kion, unue, faras virino, kiam Si 
deziras estis atingita de viro? 
• —Jes; fv—==~---- 

- Mi foriras tiun • i vesperon al Londono; • u 
vi volas ion, Marinjo ? 

— Jes, kunportu al mi belan akvo„ irmilon. 
— Kiel vi volas ƒin? 
— Senpage. 

Voltaire. —Ho, fra‚ lino, mi estas okdek kvar 
jara kaj mi faris okdek kvar sensenca…ojn! 

Sofio Arnoult.—Kaj kio estas tio• i?Mi nur estas 
kvardek jara, kaj, tamen, mi jam faris pli ol mil. 

—Cu estas vere, Sinjorino, ke vi diris, ke mi 
tute ne havas talenton ? 

— Mi neas, • ar estas la unua fojo kiam mi 
a‚ das paroli pri ƒi 

— Kiom da ammanieroj estas ? 
— Nur unu, sed kun diversaj kopioj. 

Bela tre lerta, vilaƒanino, kiu revenis al sia 
vilaƒo, malanta‚  sia „ arƒita azeno, renkontis 

- enamemitan junulon, kiu demandis „ in: 
— Cu vi konas la filinon de la vilaƒestro? 
— Jes. 
—Do bonvolu kunporti al „ i tiun • i kison. 
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Dirante tion, la junulo intencis paroli kaj agi 
samtempe. 

Sed la vilaƒanino forkuris kaj diris : 
Donu a‚  faru ƒin al mia azeno, kiu irante 

anta‚  mi, alvenos pli frue en la vilaƒon. 

— Panjo; morga‚  estos la avina nomfesto. Kiel 
„ ajnas al vi, ke mi devas „ in gratuli ? 

— Dirante, ke vi deziras „ ian feli• an alvenon ƒis 
la maljuneco. 

— Sed, • u vi ne kredas preferebla ke mi deziru 
„ ian feli• an revenon al la juneco ? 

‡parema sinjorino, kiu vojaƒas kune kun sia • 
servistino, eniras en gastejon. 

— Aranƒu al mi unu ovon kuiritan kaj profitu 
la bolitan akvon por fari supon por mia servis-
tino. 

— Sed rimarku, sinjorino, - ke tio ne estos 
nutra. 

— Bone; aldonu alian ovon, kaj kuiru du, ans-
ta‚  unu. 

° 	Inter geviroj: 
— Mi …uras, neniam plu enmeti miajn piedojn • e 

vin, malsprita virina• o ? 
— Bonege; mi tion • i komprenas, • ar estas mia 

domo tro malgranda por viaj piedoj. 

— Fra‚ lino, mi rimarkas beston sur via jupo. 
Kompreneble, • ar vi piedpremas ƒin. 
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Inter du infaninoj 
— Kiel bela estas la • ielo ! 
— Ho, jes, belega, kvankam ƒin ni vidas nur 

returnitan. 

€e muzika festo dum lu

- 

dado de sinfonio norna- 
ta La karavano: 

—Kiel bone esprimita estas la laccco. 
— Jes; de 1' a‚ dantaro. 

En banejo 
Unu sinjorino al alia, kiu kunportas infaninon: 
— La bano min ƒenas, pro tio ke la haroj tro 

malfruas resekiƒi. 
La infanino: 
— Tial, mia patrino • iam ilin forlasas hejme. 

Kr stino el Svedt jo diris: 
— Mi amas la virojn, ne precipe nek precize 

• pro tio ke ili estas viroj, sed tial, ke ili ne estas 
virinoj. 

Sinjorino sin prezentas kiel atestantino anta‚  
juƒejo: 

La Juƒisto.—Kiomaƒa vi estas ? 
— Mi havas tridek jarojn. 
— Cu tridek? Anta‚  kvar jaroj vi respondis 

same. 
— Kompreneble, Mo„ ta sinjoro, • ar mi ne estas 

unu el tiuj, kiuj hodia‚  diras unu kaj morga‚  alian 
aferon. 	 - 



ialuza edzo • eestas, kun sia edzino, masko-
balon. 

Por provi „ in, li lasas „ in akompanatan de „ ia 
kuzo, dum li alkuras sin maskvestigi, tuj reve-
nante kaj dirante al sia edzino, per „ ajniga vo• o, 
kelkajn amindumajn frazojn, kiuj meritas al li du 
fòrtegajn edzinvangfrapojn. 

Tute ƒoja pro tia fideleca pruvo, la edzo, ride-
tante, malaperigas sian maskon samtempe ke, 
malagrablvizaƒe, „ ia edzino ekkrias; 

— Kia amuza „ erco ! • u vi kredis, malspritulo, 
ke mi ne anta‚ rekonis vin ? 

Geedzoj havas du filinojn edzinigitajn; unu estas 
grasa; malgrasa la alia. 

La edzo.—Sed, mia edzino, rimarku ke de kiam 
niaj filinoj edziniƒis, ankora‚  vi nc skribis al ili. 

— Tuj mi komplezos vin, respondis la edzino; 
kaj skribis al unu : «grasiƒu»; kaj al alia, «mal-
grasiƒu.» 

Mia Dio, kiaj mallongaj leteroj !... 
— Sufi• an laboron havos niaj filinoj se ili klo-

podas plenumi mian mendon. 


