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ANTAŬPAROLO 
 
Kara kamarado! 
 En ĉi supera kurso ni lernu ekskluzive sintakson kaj frazeologion. Krome ni iom tuŝu la 
poezion, frazfiguradon, stilon kaj iom alian. Tial legiĝas ankaŭ artikoloj de famaj esperantologoj. 
 La tekstojn mi reskribis laŭ la romano "Sep Vangofrapoj", kiun verkis hungare Kario 
Aszlanyi, esperantigis Ladislao Spierer kaj oni eldonis en Anglujo. La aŭtoro "promesis verki 
specialan antaŭparolon por la Esperanta eldono de 'Sep Fangofrapoj', sed li ne povis plenumi la 
promeson, ĉar li mortis en sia trideka jaro pro aŭtomobila akcidento"(La tradukinto). Nia estimata, 
karmemora sinjoro Tikos, la fondinto de Koresponda Lernejo Xinhua, alte ŝatis la romanon, kiun 
siatempe oni ne kapablis presi. Antaŭ sia forpaso li informiĝis, ke mi faras el ĝi la tekstojn de ĉi 
tiu lernolibro, li tiom ĝojis, ke larmoj perlis... 
 Juna inĝeniero Tenson, kiu savis la nevon de ŝtalreĝo Terbanks, senlaboriĝis. Li serĉadis 
laboron, sed vane. fine li iris al la ŝtalreĝo, ke li donu laboron. Tenson diris, ke li havas jam nenion 
kaj oni elpelos lin el loĝejo pro sep pundoj. Anstataŭ iel simpatii, la ŝtalreĝo eksplodis de kolero, 
blasfemis, kaj kriegis, ke Tenson rabis de li jam sep minutojn, dum kiuj li povus gajni multe pli ol 
la sep pundoj. Tio tiom indignigis la junulon, ke li deklaris en ĵurnalo, doni sep vangofrapojn al la 
ŝtalreĝo ĉiutage en unu semajno antaŭ atestantoj. Ĉu Tenson plenumis? Kiel li sukcesis? Bonvolu 
do mem legi, malrapide! 
 Multaj ekzemploj por la gramatika klarigo. Tiom da frazoj cititaj el famaj verkoj de 
fremdlandaj esperantistoj, ke mi, por ne tro ŝarĝi la paĝojn, ne notis la titolon de la verkoj nek ties 
aŭtorojn; mi nur signis per "z", ke tio estas la frazo de Zamenhof. 
 Post ĉiu klarigo sekvas rimarko por prezenti iajn esceptojn kaj malkoheron. 
 Bonvolu ellerni ĉiun kvinon da lecionoj en unu monato kaj duono, do la 30 lecionojn en 9 
monatoj! Du monatojn por ripetado kaj la lasta por ekzameno. Sume unu jaron. 
 Post ĉiu kvino da lecionoj legiĝas humura dialogo, kiel resumo, fakte io nova. 
 Ĉion bonan! 
 Sincere via  
 Seiming 
 

序言 
亲爱的同志! 
 咱们在高级班里要专门学习句法, 各种各样的句子; 此外, 还要学点诗的格律、修辞与

风格等等。因此，附有几篇著名世界语学家的论文。 
 课文是根据小说《七记耳光》改写的。这部小说第卡里·史匹雷尔世译，在英国出版。

著者本来 “答应为《七记耳光》世界语版专门作序，但因车祸身亡未遂，卒年三十。”（译

者）我们敬爱的新华世界语函授学校创始人方善境先生，生前非常推荐这本小说，当时无力

印刷。他听说我把它编成本书的课文，喜得热泪盈眶。 
 年轻的工程师汀森曾救过钢铁大王特尔帮克的侄子。如今他失业了，到处找工作，还是

两手空空。万不得已，他去见钢铁大王，希望能有活干。汀森说他一无所有，并且因为欠了

七个英磅，房东要赶他出来。钢铁大王非但毫无怜意，而且大发雷霆，破口大骂，吼叫说，

汀森已经夺去了他的七分钟时间；在这七分钟内，他可以挣得比七个英磅多得多的钱。年青
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人义愤填膺，于是在报上宣布，要在一周内，有证人的场合里，给钢铁大王七记耳光。汀森

完成了吗？他是怎样成功的？请您慢慢读下去！ 
 本书语法讲解的例子较多，不少摘自外国世界语名著。为节省篇幅，未标出处，只用“Z”
表示系柴门霍夫的句子。 
 每课讲解后有一注，指出某些例外或不统一的现象。 
 每五课为一单元，一个半月学完，三十课共九个月。两个月复习， 后一个月考核，共

一年。 
 每单元后有一个诙谐对话，算是一种小结，实则别开生面。 
 祝您一切顺利！ 
                                                    编著者 
 

La 1-a leciono 

LA TUTA LONDONO RIDAS 
 Sur la unua paĝo de ĉiuj ĵurnaloj, grandaj kaj malgrandaj, aperas la sekvanta diklitera 
informo: 
 Mi, la subskribinta senlabora inĝeniero, deklaras, ke sinjoron Astor Terbanks, la ĝeneralan 
prezidanton de la Unuiĝintaj Britaj Ŝtalfabrikoj, la listogvidanton de la anglaj impostpagantoj, la 
financan eksperton de la ĉiamaj registaroj, la dunginton de kvardeksepmil laboristoj, dum unu 
semajno komence de morgaŭ mi vangofrapos unu fojon ĉiutage antaŭ atestantoj. En tio povos min 
malhelpi nek ĉiela, nek tera potenco. Mia celo estas, ke sinjoro Astor Terbnks bone lernu kaj 
laŭvalore taksu la gravecon de la numero sep. 

 William Tenson MacPhab. 
 Nun la tuta Londono bolas. Ĉu en oficejo, ĉu en lernejo, ĉu en hotelo, oni parolas pri ĝi. 
 Ne nur maljunaj, lacaj uloj, sed ankaŭ naivaj, petolaj knaboj interesiĝas pri ĝi; ne nur 
senokupaj dandoj, koketulinoj, sed ankaŭ seriozaj, pedantaj homoj turnas sian atenton al ĝi. 
 Ĉiujn vortojn el la deklaro oni povas parkere eldiri. Ĝi maldormigas la pensemajn, 
nervozigas la sentemajn, maltrankviligas la seriozajn, tiklas la scivolajn... 
 Vangofrapi la potencan ŝtalreĝon? Kaj tiom pli en ĉiu tago de unu semajno? ĉu ne iom tro?... 
ĉu tio ne estas pli ol fantazio aŭ fanfarono aŭ galimatio? 
 Nenio mankas al la ŝtalreĝo, nek mono nek nomo nek potenco. Grego da gardistoj, armeo da 
detektivoj... 
 Sed vi, senlabora junulo, havanta nek forton nek monon. 
 Neeble! Neniel eble! 
 Tio estas nura fanfarono, por famigi sin, por altiri la publikan atenton. 
 Tio estas nenio alia ol frenezo, jes, frenezo. Nur frenezulo povas tion fari... kaj la gazetaro, 
tiel stulta kaj blinda, ke tia sensenca galimatio aperis! 
 Sed la tuta Londono amuziĝas de tio. La tuta Londono ridas. 
 Kaj plej forte, plej amuziĝe ridas tiu homo, nomata Astor Terbanks, kaj lia filino... 
 
Rimarko: 
 1) ĉu... ĉu... ĉu... ĉu... 本来表示选择。这里是包括,几者都…… 
 2) Ĝi maldormigas la pensemajn, ... 形容词单独用时，若无上下文则指人。 



 3

 3) Vangofrapi... 不作为主语。这是个不完全句。 
 4) Kaj tiom pli, ... 表示递进，有“更甚”之意。 
 5) Tio estas nura ... por famigi sin. 反身代词 si 指的是 fanfaronanto, 却不是 tio. 
 6) ke tia sensenca... 是说明 tiel 的，作为表语的状语附句。 
 
Gramatiko 
 我们已经知道什么叫句子和句子成分。 
 句子的一个主要成分就是主语，主语是表示发出动作、行为的主体，用以回答： 
 kiu, kiuj, kio: Kiu venis? (Li venis.) Kiuj kantas? ( La lernantoj kantas.) Kio estas tie? (Libro 
estas tie.) 
 主语可以用什么来表示呢？ 
 a. 名词： 1. Petro kuras rapide. 
          2. Pekino estas nia ĉefurbo. 
          3. Ne eterne daŭras malgajeco. 
          4. Ĉina Popola Respubliko estas socialisma lando. 
 b. 代词： 5. Ĉiu havas sian guston. 
          6. Mi ne scias la aferon. 
          7. Oni ne devas tiel agi. 
 c. 形容词： 8. Multaj jam sciis pri lia forkuro. 
           9. Kelkaj pensas, ke ni estas frenezuloj. 
           10. La pli fortaj estas ili. 
           11. Jen venas la kara! 
 ĉ. 数词:   12. Tri kaj kvar estas sep. 
           13. Sep plus du faras naŭ. 
           14. Duoble ses faras dek du. 
           15. Dek minus ses faras kvar. 
           16. Duone kvar estas du. 
           17. Unu jam foriris. 
 d. 动词不定式： 
           18. Vivi signifas batali. 
           19. Kritiki estas facile, fari malfacile. 
           20. Morti pro la patrujo estas agrable. 
           21. Restas nur al mi morti.  z 
 e. 其他词：（作名词用，加引号。） 
           22. Se ne estas "se" kaj "tamen", mi al ĉio dirus amen.  z  
           23. "Sed" ĉiam sekvas lin. 
           24. La "tuj" de sinjoroj estas multe da horoj.   z 
 f. 词组：   25. Libere spiri ne signifas vivi.    z 
           26. Sur la arbo sin trovis multe da birdoj.    z 
           27. Kiom da homoj sidas en la ĉambro? 
           28. Hako post hako estas la plej efika atako.    z 
           29. Mankas nek manĝaĵo nek vesto. 
 Rimarko: 注： 
  1）一个句子中，若干谓语的主语是同一个时，则主语不重复，谓语间不一定要用
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连接词： 
  Li celis, pafis, trafis.  他瞄准，射击，打中了。（不说 Li celis, li pafis, li trafis.) 
  Li kuris, falis kaj ploris. 他跑着跑着，跌倒了，哭了起来。 

2）若干主语共有一个谓语时， 后两个主语间用连词： 
  La patro kaj la filo sidas vid-al-vide. 父子对坐。 
  La patro, la patrino kaj la filoj sidas ĉirkaŭ la forno. 老俩口和儿子们守着火炉坐着。 

3）名词、形容词，代词作主语时不能加宾格。 
4）不定式作主语时，表语是不定式或副词。 
5）有些语法书把某种宾格（宾语）也称为主语，如： 

Mi vidis lin fali. (lin 是 fali 的主语。）我看见他跌倒。 
  Mi petas vin kredi. (vin 是 kredi 的主语。） 我请你相信。 
 这一来，就有双主语之说，即主语套主语！实际上，还是把 lin,vin 作为宾语，将 fali, kredi 
视为表语好。 
  
Ekzerco 

a. 将课文中的主语列出来. 
b. 译语法中的例句. 
c. 请回答下列问题: 

 1. Sur kio aperis la informo pri la vangofrapoj? 
 2. Kion William Tenson MacPhab diris en sia informo? 
 3. Kiel la tuta Londono reagis kontraŭ la informo? 
 4. Ĉu la sep vangofrapoj plenumiĝis laŭ via supozo? 
 5. Kia estis tiu juna inĝeniero, nomata William Tenson MacPhab? 
 6. Kio estis sinjoro Astor Terbanks? 
 7. Kiel Astor Terbanks reagis? 
 8. Kiu plej forte, amuziĝe ridis en la ĉefurbo de Anglujo? 
 9. Ĉu la deklaro de William Tenson MacPhab estas amuza, interesa? 
ĉ. 译下列句子: 
 1. 马同志明天不来,他一早就要上北京。 
 2. 你是谁? 我怎么不认识呀? 
 3. 有几个已经早就走了。我们也走吧! 
 4. 一加一等于一, 你说对吗? 
 5. 吃饭是为了活着；活着不是为了吃饭. 
 6. 为人民而死列得痛快。 
 7. 桌子上有五杯水,有两杯是红的。 
 8. 我进去后看见他正在看书。 
 9. 我的大哥和小妹都是很聪明的。 
 
参考答案 
Ekzerco 
b. 译语法中的例句(世译汉) 
 a. 名词： 1. Petro kuras rapide. 
          彼得跑得快。 
          2. Pekino estas nia ĉefurbo. 
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          北京是我们的首都。 
          3. Ne eterne daŭras malgajeco. 
             悲伤不会长久持续. 
          4. Ĉina Popola Respubliko estas socialisma lando. 
          中华人民共和国是社会主义国家。 
 b.代词：  5. Ĉiu havas sian guston. 
          各有所好。 
          6. Mi ne scias la aferon. 
          我不了解这件事情。 
          7. Oni ne devas tiel agi. 
          人们不应该如此行为。 
 c. 形容词： 8. Multaj jam sciis pri lia forkuro. 
          关于他的离去许多人已经知道了。 
           9. Kelkaj pensas, ke ni estas frenezuloj. 
          一些人以为, 我们是疯子。 
           10. La pli fortaj estas ili. 
          更强壮的是他们。 
           11.Jen venas la kara! 
          瞧, 来了贵宾。 
 ĉ. 数词:   12.Tri kaj kvar estas sep. 
           三加四等于。. 
           13. Sep plus du faras naŭ. 
          七加二等于九。 
           14. Duoble ses faras dek du. 
          六的二倍是十二。 
           15. Dek minus ses faras kvar. 
          十减六等于四。 
           16. Duone kvar estas du. 
          四的二分之一是二。 
           17. Unu jam foriris. 
          一个已经离开了。 
 d. 动词不定式： 
           18.Vivi signifas batali. 
          活着意味斗争。 
           19. Kritiki estas facile, fari malfacile. 
             批评容易, 做事难。 
           20. Morti pro la patrujo estas agrable. 
             为国捐躯是快乐的。 
           21. Restas nur al mi morti.  Z 
             对我而言只有去死。 
 e. 其他词：（作名词用，加引号。） 
           22. Se ne estas "se" kaj "tamen", mi al ĉio dirus amen.  z  
             如果没有 “如果” 和 “但是” 我会向所有人说阿门。 
           23. "Sed"ĉiam sekvas lin. 
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             “但是” 永远伴随着他。 
           24. La "tuj" de sinjoroj estas multe da horoj.   Z 
             先生的“立刻”是许多小时。 
 f. 词组：   25. Libere spiri ne signifas vivi.    Z 
             自由地呼吸并不意味活着。 
           26. Sur la arbo sin trovis multe da birdoj.    Z 
             树上有很多小鸟。 
           27. Kiom da homoj sidas en la ĉambro? 
             房间里坐着多少人？ 
           28. Hako post hako estas la plej efika atako.    Z 
             一下接一下地劈是 有效的攻击 
           29. Mankas nek manĝaĵo nek vesto. 
             不缺吃，不缺穿。 
c. 请回答下列问题: 
 1. Sur kio aperis la informo pri la vangofrapoj? 
 Respondo: Sur la unua paĝo de ĉiuj ĵurnaloj, grandaj kaj malgrandaj, aperis la informo pri la 
vangofrapoj. 
 2. Kion William Tenson MacPhab diris en sia informo? 
 Respondo: En sia informo William Tenson MacPhab deklaris, ke li vangofrapos sinjoron 
Astor Terbanks, kiu estas ĝenerala prezidanto de Unuiĝintaj Britaj Ŝtalfabrikoj, la listogvidanto de 
la anglaj impostpagantoj, la financa eksperto de la ĉiamaj registaroj, la dunginto de kvardeksepmil 
laboristoj, dum unu semajno komence de la dua tago antaŭ atestantoj. Li volis sciigi sinjoron Astor 
Terbanks, kiu devas bone lerni kaj laŭvalore taksi la gravecon de la numero sep. 
 3. Kiel la tuta Londono reagis kontraŭ la informo? 
 Respondo: La tuta Londono bolis pro la novaĵo. Ĉiuj turnis sian atenton al ĝi, eĉ ĉiuj povis 
parkere eldiri ĉiun vorton en la deklaro. Sed la plej multo de ili opiniis ke la inĝeniero ja estas 
frenezulo, aŭ li nur volis altiri la publikan atenton por sia famiĝo. 
 4. Ĉu la sep vangofrapoj plenumiĝis laŭ via supozo? 
 Respondo: Certe. Tio ankaŭ estas mia volo. 
 5. Kia estis tiu juna inĝeniero, nomata William Tenson MacPhab? 
 Respondo: li estas senlabora inĝeniero, kaj tiam li ankoraŭ ŝuldis sep pundojn por la lupago 
de sia loĝejo. 
 6. Kio estis sinjoro Astor Terbanks? 
 Respondo: Li estas ĝenerala prezidanto de Unuiĝintaj Britaj Ŝtalfabrikoj, la listogvidanto de 
la anglaj impostpagantoj, la financa eksperto de la ĉiamaj registaroj, la dunginto de kvardeksepmil 
laboristoj. 
 7. Kiel Astor Terbanks reagis? 
 Respondo: Astor Terbanks ridis. 
 8. Kiu plej forte, amuziĝe ridis en la ĉefurbo de Anglujo? 
 Respondo: Astor Terbanks plej forte, amuziĝe ridis en la ĉefurbo de Anglujo. 
 9. Ĉu la deklaro de William Tenson MacPhab estas amuza, interesa? 
 Respondo: Jes, tiu deklaro ja estas interesa, amuza. 
  
ĉ. 译下列句子:（汉译世） 
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  1. 马同志明天不来, 他一早就要上北京.。 
  Kamarado Ma ne venos morgaŭ, ĉar li iros al pekino fruematene. 
  2. 你是谁? 我怎么不认识呀? 
  Kiu vi estas? Kial mi ne konas vin? 
  3.有几个已经早就走了。我们也走吧! 
  Iuj jam frue deiris, ankaŭ ni iru! 
  4. 一加一等于一, 你说对吗? 
  Unu kaj unu estas unu, ĉu prave? 
  5. 吃饭是为了活着; 活着不是为了吃饭. 
  Por vivi ni manĝas; sed ne por manĝi ni vivas. 
  6. 为人民而死死得痛快. 
  Morti por popolo estas agrable. 
  7. 桌子上有五杯水, 有两杯是红的。 
  Sur la tablo estas kvin glasoj da akvo, la du el ili estas ruĝaj. 
  8. 我进去后看见他正在看书。 
  Mi vidis lin leganta libron post kiam mi eniris. 
  9. 我的大哥和小妹都是很聪明的。 
  Miaj pliaĝa frato kaj malpliaĝa fratino estas saĝaj. 
  
原译文 
  

SEP VANGOFRPAOJ 
 Tenson Macphab finis la mondmiliton kun bonegaj rezultoj. Sed ĉar la diplomo ne signifas 
laboron, tiel ankaŭ la supra plenumo kvalifikis lin al nenio. Li estis homo kun larĝaj, malhelgrizaj 
okuloj kaj kun larĝaj ŝultroj, kaj kun multe da amaro en la voĉo. la vivo estis al li tre maljusta, sed 
plej maljusta hodiaŭ. 
 Jam antaŭ jaro li perdis sian lastan oficon kaj ĉi tiu jaro sufiĉis, por ke li liberiĝu de ĉiuj siaj 
restintaj valoraĵoj kaj elĉerpu sian ŝparitan monon. En ĉi tiu tago ankaŭ tiu danĝero minacis lin, ke 
li perdis sian loĝejon, pro sep pundoj da ŝuldo. kaj kiam li anoncis sin ĉe la ĉefinĝeniero-direktoro 
de la ŝtalfabriko Terbanks, ĉi tiu amerikdevena sinjoro diris al li la jenon:  
 "La scienco kaj tekniko, mia juna amiko, jam montras la saman troprodukton, kiel kelkaj 
branĉoj de la arto. Do jam ankaŭ ĉe ni ne sufiĉas, se iu estas unuaranga inĝeniero, aŭ talenta 
inventisto kiel ekzemple, vi: ankaŭ tio estas bezonata, ke oni konu lian nomon, ke li mem povu 
entrepreni ĉion, ke li havu reklamon kaj famon," 
 "Sed mi," diris Tenson, embarase starante sur siaj grandaj piedoj, "kaj tial mi lernis, ke..." 
 La ĉefingeniero mangestis rifuze. Li ne tial estis ĉi tie, ke li aŭskultu la teoriojn de 
laborserĉantoj?. sed la okuloj de Tenson danĝere mallumiĝis: neniam li povis ellerni trankvilan 
akceptadon de rifuzo, ke oni rifuzu lin, kiu en la milito ricevis tiom da ordenoj kaj... 
 "Nu, bone!" li diris tute ruĝa pro kolero, "mi iros rekte al sinjoro Terbanks!" 
 Li ĵetfermis la pordon kaj jam ne vidis, ke la ĉefinĝeniero postrigardas lin kun indulga 
kompato.  
 Ne, Tenson ne sciis, kion li diris. Ne estis simpla afero "iri al sinjoro Terbanks". Astor 
Terbanks estas la ŝtalreĝo de la Imperio, kies militmovoj kelkfoje ekskuis ankaŭ la borson en New 
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York. Astor Terbanks estas la sinjoro de la duono de Kensington, li estas potenca, riĉa kaj forta. Li 
jam plurfoje rifuzis la inviton al nobeliĝo, dirante, ke li ne bezonas nobelecon, rangon kaj similajn 
bagatelojn. Li estas kontenta, ke li havas la duonon de la tutmonda ŝtalmerkato kaj tiom de la 
karbminejoj sur la britaj insuloj: kaj ili estas en liaj manoj. Terbanks havis dek kvar sekretariojn, 
kiuj forigis la homojn el lia privata vivo, kaj sep direktorojn, kiuj laŭ lia semajna ordono aranĝis 
liajn negocajn aferojn. La programon de unu semajno oni antaŭe fiksis, kaj ne estis tertremo, 
kataklismo, kio estus povinta tion ŝanĝi. 
 La sola parenco de Terbanks estis nevo, kiun li dungis en la fabriko---kaj nur pro tio, ke li 
liberiĝu de li.. Tiu ĉi nevo havis la taskon rifuzi tiujn, kiuj petas helpon. Pro la konstanta pli 
malboniĝo de la ekonomio ĉi tiu ofico fariĝis ĉiam pli kaj pli malfacila. Ankaŭ Tenson MacPbab 
trafis al ĉi tiu junulo kaj ĉi tie komenciĝis lia feliĉo, aŭ malfeliĉo, tute egale kiel li nomas tion. 
Propre evidentiĝis, ke ĉi tiu junulo estis tiu kaporalo, kies vivon Tenny savis ĉe Ypres. Tiamaniere 
poste okazis la neebleco: Tenson MacPhab povis eniri la antaŭĉambron de la prezidanto. 
 La ĉefsekretario — pro la peto de la nevo — estis ema anonci Tenson al la Prezidanto. La 
Prezidanto murmuris ion, kion oni povs konsideri tiel "jes" kiel "ne", kaj la ĉefsekretario 
ŝultroleve venis el lia ĉambro: 
 "Eniru", li diris, kun necerteco. 
 Kaj Tonson eniris. Kial li ja ne eniru? Ĉitempe ĉiu pensadis jene: mi estu interne ĉe la Granda 
ĉefo, vi vidos, mi montros, ke mi ne konas neeblecon, ktp. 
 Do, li kolektis sian kuraĝon kaj eniris. Li troviĝis en libroĉambro tegita per kverka ligno kaj 
li vidis la ununuran kirasskribotablon de la mondo. 
 Malantaŭ ĝi sidis Astor Terbanks. 
 "Mi havas la honoron", diris Tenson. La Ŝtalreĝo tranĉe kaj senkompate alrigardis lin. 
 "Mi havas la honoron", li respondis, "sed al kiu mi havas la honoron, ĉu?" 
 "Mi estas Macphab, sinjoro. pro tio mi venis al vi, ke mi petu vin pri ofico aŭ helpo. Mi sciis, 
ke malmultaj homoj sukcesis ĝis nun persone peti vin... kaj tiel mi sentas..." 
 "Nu, mi atentigas vin," diris la ŝtalreĝo, ke en miaj dungitoj estas pli multe da socia sento ol 
en mi. Atendu nenion." 
 Tenson sentis fortan trompiĝon. Sed li daŭrigis. 
 "En la milito mi savis la vivon de via nevo, kaj ..." 
 "Des malpli. Tiu ĉi nobla gesto de tiam kostas al mi po kvardek pundojn monate." 
 "Sed sinjoro…" 
 "Por vi mi ne havas laboron. Se estos laboro tiam prezentu vin en unu el miaj fabrikoj." 
 "Sed sinjoro, mi nun bezonas helpon. De unu jaro mi estas senlabora kaj nun tiu danĝero 
minacas min, ke pro sep aĉaj pundoj oni elloĝigos min." 
 Astor Terbanks ekscitiĝis. 
 "Sep?!Aĉaj?! Ĉu vi havas imagon pri tio, kiom alta sumo estas sep pundoj? Se mi elĵetus tra 
la fenestro po sep pundoj..." 
 "Mi," balbutis Tenson,"vere..." 
 "Tio estas la hodiaŭa generacio," meditis prezidanto, "por ili sep estas bagatelo. Vi estas forta, 
juna, sed anstataŭ labori, vi venas ĉi tien kaj volas al mi diri, ke sep pundoj estas bagatelo.De kie 
mi prenu por vi sep pundojn?! Ĉu morgaŭ vi denove venus?!Tio estas ducent dek pundoj monate; 
jare pli ol dumil tricent, amiketo!" 
 Tenson perdis sian trankvilon super siaj torturitaj nervoj. Lia vizaĝo danĝere ruĝiĝis. 
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 "Mi ne diris, ke..." 
 "He,"interrompis lin la prezidanto, "por persono kiel vi sep estas bagatelo. Jen rigardu, ĝuste 
sep minutojn vi rabis el mia tempo. Sep minutojn ! Kvankam pro higienaj kaŭzoj estas grava por 
mi la posttagmeza dormo! Vi rabis sep minutojn el mia dormo! Sufiĉe! La vivo jam instruos vin, 
junulo, kiel granda numero estas la sep! Foriru!” 
 Tenson Macphab foriris. Sensalute li kuris tra la antaŭĉambroj kaj kontoroj kaj ŝtuparoj, ĝis 
fine li atingis la straton kaj forte spiris en la libera aero. Liaj nazloboj vastiĝis, antaŭ liaj okuloj ĉio 
malklariĝis. Tiu ĉi insulto, kiun li nun spertis, vekis en li liajn plej malnovajn prauloj, kiuj jam en 
la tempo de Makbeto estis rajdrabistoj kaj ribelis kontraŭ lordoj Glamis kaj Cawdor. Li sciis, ke 
nun li ne povas kuri hejmen kaj preni sian ĉevalon, kaj ankaŭ glavon li ne povas alfiksi al la talio, 
sed proksimume, li sciis, kion li devas fari. Tia amareco superregis lin, ke la mondo dancis ĉirkaŭ 
li, liaj muskoloj streĉiĝis kaj liaj okuloj vibris pro kolero. 
 La postan matenon sur la unuaj paĝoj de Daily Mail, Age,Clobe, Morning post, First London 
Herald kaj tri malpli grandaj ĵurnaloj aperis la sekvanta diklitera informo, farante grandegan 
sensacion.  
 "Mi, la subskribinta senlabora inĝeniero, deklaras ĉi-loke, ke sinjoron Astor Terbanks, la 
Ĝeneral-prezidanton de la Unuigintaj Britaj ŝtalfabrikoj, la listogvidanton de la anglaj 
impostpagantoj, la posedanton de la ĉiamaj registaroj, la dunginton de kvardeksepmil laboristoj, 
dum unu semajno komence de morgaŭ mi vangofrapos unufojon ĉiutage antaŭ atestantoj. En  tio 
povos min malhelpi nek ĉiela, nek tera potenco. Mia celo estas, ke sinjoro Astor Terbanks bone 
lernu kaj laŭvalore taksu la gravecon de la numero sep. 
                                       William Tenson Macphab." 
 La ĵurnaloj kompreneble publikigis la minacon sen respondeco. Dimanĉon matene aperis ĉi 
tiuj malgrandaj konceptaĵoj kaj dimanĉe tuta Londono pri tio ridis. La ĵurnaloj elsendis siajn plej 
lertajn kunlaborantojn por intervjui junulon nomatan MacPhab, sed la misteran junulon estis 
neeble trovi. La Age sendis tiun sian kunlaboranton, pri kiu estas la proverbo, ke li povas eniri eĉ 
la reĝan palacon, Se tion li volas — al la vilaĝo Lammeth Hill en la regiono Kent, kie Terbanks 
kaj lia filino pasigis la semajnfinon. 
 La proverbo ankaŭ ĉi tie efektiviĝis: Wennington Laskett sukcesis eniri la Terbanks House, 
sed li parolis nur kun Maisie Terbanks. Maisie estas la sola filino de la vidva ŝtalreĝo: ŝi estas 
gracia, kvazaŭ kano, sed ne tiom gracia. Ŝi estis la ununura homo en la mondo, kiun timis ĉe Astor 
Terbanks. Almenaŭ ĝis hodiaŭ. Kvankam Maisie entute estis deknaŭjara, kaj ŝia vizaĝo estis bela, 
ŝi havis sagacan naturon: ŝia staturo estis knabeca kaj la okuloj kuraĝaj. 
 Nu, ŝi akceptis sinjoron Wennington-Laskett de la Age. Laskett apartenis al la plej nova tipo 
de raportistoj: li ne konis la uzadon de la krajono kaj papero, la fontplumon li eĉ manipuli ne sciis. 
Li havis bonan memorkapablon kaj parolemon, jen la tuto. 
 Li sidiĝis kontraŭ Maisie, akceptis la cigaredon kaj diris: 
 "Kompreneble neniu prenas serioze tiun... hodiaŭ matenan malgrandan komunikaĵon, F-inon 
Terbanks. Ni supozas, ke S-ro Terbanks, via patro, eĉ ne konas tiun... gaskonulon kaj li faras la 
tutan ... umon nur por rimarkigi sin, ĉu ne?" 
 Maisie meditas. 
 "Jen, S-ro..." 
 "Laskett." 
 "Jen, S-ro Laskett, povas esti, ke el tio vi faros sensacian blufon kaj mia patro eĉ ne permesis 
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al mi, ke mi diru tion, sed mi trovas tiom ridinda la gaskonecon de la kompatinda junulo, ke mi 
konfesas al vi: jes, hieraŭ li iamaniere sukcesis iri al paĉjo kaj petis de li sep pundojn, sed paĉjo 
elĵetis lin kaj pro tio estiĝis la tuta afero." 
 En la okuloj de la raportisto kvazaŭ ekbrilis io. Tiu cirkonstanco donis al la afero realan 
fundamenton kaj seriozan intereson. 
 "Do pro tio," li klinis sin antaŭen, "via patro faros antaŭzorgojn kontraŭ la intencoj de la 
aroganta junulo?!" 
 "Li eĉ ne pensas pri tio", levis la kapon Maisie. "La ekzistanta organizaĵo de paĉjo tute 
sufiĉas, ke neniu kanajlo povu proksimiĝi al li, se li ne volas tion. Kaj se tio ne pruviĝus sufiĉa, 
tiuokaze ankoraŭ estas privataj detektivoj, estas la polico, -- kaj jen estas mi!" 
 "Ĉu vi?" 
 "Jes. Jen, mi ne estas balreĝino kaj mi ne emociiĝas, se demoraliĝinta junulo minacas mian 
patron per vangofrapoj. En lia pozicio tio ja povas okazi. Sed mi jam akiris la foton de tiu 
Macphab; jen ĝi." 
 Ŝi prenis el sia mansaketo eluztian foton. Laskett longe rigardis ĝin. Griz-okula, saĝa, 
decidema kaj bonkaraktera junulo rigardis lin. 
 "Vidu," la raportisto ekparolis post longa tempo, "vi farus tre grandan servon al la ĵurnalo, se 
vi pruntedonus la foton por unu horo. Mi tre ŝatus, se vi farus tion kaj mi povus ĝin publikigi." 
 "Jen," konsentis la knabino, "mi, por tiel diri, jam lernis ĝin parkere. Mi jam ne bezonas ĝin." 
 "Tamen mi resendos ĝin," ekstaris Wennington-Laskett, "eble vi ankoraŭ bezonos ĝin." 
 "Nenio estos bezonata," adiaŭis la knabino, "mi estas certa, ke tiu ulo nur minacis. Kaj mi 
deziras, ke tiel estu, — ĉar li treege bedaŭros, se li provos ion ajn." 
 "Li provos nenion," diris Laskett, kaj li foriris. 
 Wennington-Laskett foriris el la Terbanks House kun tute alia impreso. Li tranviliĝis . Estas 
en ordo, la afero estas serioza. Li jam timis, ke ĝi ne estas vera, ke iu frenezulo verkis la informon. 
La ĵurnaliston interesas la normala homo, kiam tiu freneziĝas. Kaj kiel grandan socialan sensacion 
havus tiu raportserio, kiun eblus verki pri ĉi tiu afero!... 
 Tio okazis antaŭtagmeze. Dum li gvidis sian aŭton, la foto kuŝis sur liaj genuoj kaj li rigardis 
ĝin. Kaj posttagmeze je la sesa li trovis tiun junulon, kun nomo Tenson Macpnab, sur benko en 
Kensinton Park. 
  

La 2-a leciono 
  

LA ĴURNALISTO 
 La ĵurnaloj sendas siajn plej lertajn kunlaborantojn por intervjui junulon nomatan MacPhab. 
Sed la misteran junulon estas neeble trovi. La ĵurnalo Age sendas tiun sian kunlaboranton, pri kiu 
estas la proverbo, ke li povas eniri eĉ la reĝan palacon, se tion li volas. 
 Wennington-Laskett sukcesas eniri Terbanks House, sed li parolas nur kun Maisie Terbanks. 
 Nu, ŝi akceptas sinjoron Wennington-Laskett de la ĵurnalistoj: li ne konas la uzadon de la 
krajono kaj papero, sed li havas bonan memoron kaj parolemon. 
 Li sidiĝas kontraŭ Maisie, akceptas cigaredon kaj diras: 
 "Kompreneble neniu prenas serioze tiun... kaj li faras la tutan ... umon nur por rimarkigi sin, 
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ĉu ne?" 
 "Jen, sinjoro Laskett, hieraŭ li iel sukcesis iri al mia paĉjo kaj petis de li sep pundojn, sed 
paĉjo forpelis lin, kaj pro tio estiĝis la tuta afero." 
 "Do pro tio," li klinas sin antaŭen, "via patro faros antaŭzorgojn kontraŭ la intenco de la 
aroganta junulo..." 
 "Li eĉ ne pensas pri tio". Maisie levas la kapon. "La ekzistanta organizo de paĉjo tute sufiĉas 
ke neniu kanajlo povu proksimiĝi al li. Kaj se tio ne pruviĝus sufiĉa, tiu okaze ankoraŭ estas 
privataj detektivoj, la polico. — kaj jen ankaŭ mi!" 
 "Ĉu vi?" 
 "Jes, Mi ne estas dorlotata knabino nek balreĝino. Kaj cetere mi akiris jam la foton de tiu ulo 
Macphab." 
 Ŝi prenas el sia mansaketo eluzitan foton. Laskett longe rigardas ĝin. 
 "Vidu," la ĵurnalisto ekparolas post longa tempo, "vi farus tre grandan servon al la ĵurnalo, se 
vi pruntedonus la foton por unu horo. Mi tre ŝatus, se vi farus tion kaj mi povus ĝin publikigi." 
 "Jen, " konsentas la knabino, "mi, se tiel diri, jam lernis ĝin parkere. Mi ne bezonas ĝin." 
 Wennington-Laskett ekstaras. Ankaŭ la knabino stariĝas. Ŝi diras: "Mi certas, ke tiu ulo nur 
minacis. Kaj mi deziras, ke tiel estu, — ĉar li tre, treege bedaŭros, se li provos ion ajn." 
 "Li provos nenion."diras Laskett. 
 Wennington-Laskett foriras el Terbanks House kun tute alia impreso. Li trankviliĝas. Estas en 
ordo, la afero ja serioza. Li jam timas, ke ĝi ne estos vera. Kiel grandan socian sensacion havus tiu 
raportserio, kiun eblus verki pri tiu ĉi afero!... 
 
Rimarko: 
 1)Terbanks House 特尔邦大楼 
 2)...sufiĉas, ke...=...sufiĉas por tio, ke... 
 
Gramatiko 
 谓语是对主语加以陈述, 说明主语怎样, 做什么, 或者是什么的句子成分。谓语可分简

单谓语与合成谓语。 
 简单谓语一般只用动词表示, 如: 
 Foriru! Mi ne foriros. Mi legas libron. 
 还有一种叫 "合成谓语" 即由动词与其他词复合而成的.这样的动词被行家称为助动词

或连系动词。这样的动词主要是 esti, 其次是 iĝi, fariĝi, ŝajni, resti...还有一些动词,如 aperi, 
aspekti, montriĝi...也可作为系词用。 
 另外一部分称为表语或述语。表语可以用名词、形容词、代词、副词、动词不定式、分

词、数词等表示。 
 请看下面各种例句： 
 1. Li estas mia amiko. 
 2. La plej forta el ni estas li. 
 3. Mia amiko estas tre bona. 
 4. La unua devo de la homo estas ne malutili la aliajn homojn.  z 
 5. La bona amiko estis iam lernanta Esperanton. 
 6. Ĉie estas varme, sed hejme plej ĉarme. 
 7. Estas al mi agrable revidi vin. 
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 8. Kiam via domo estis konstruata, mia domo estis jam longe konstruita.  z 
 9. Dudek kaj tridek estas kvindek. 
 10. La ĉevalo por ĉiam iĝis lia sklavo. 
 11. Ŝi iĝis kolerema. 
 12. Fariĝu amoplena, vi homa animo.  z 
 13. Fariĝis en ĝi klare.  z 
 14. Nia lingvo devas ne ŝajni bona, sed esti bona.  z 
 15. Li ŝajnas homo prudenta kaj honesta. 
 16. Li ŝajnas heziti. 
 17. Tiu ĉi grava tago restos por mi ĉiam memorinda.  z 
 18. En la fino de 1889 mi restis sen kopeko.  z 
 19. Tia ŝanĝo aperas kiel tute ne akceptebla.  z 
 20. Li aperis tute indiferenta. 
 21. Ŝi aspektas pale. 
 22. Ŝi aspektas kiel la matenruĝo. 
 23. Vi montriĝis malforta en tago de mizero. 
 24. Nia laborado montriĝos vana.  Z 
 
Rimarko: 
 1) 有的世界语学家将简单谓语叫做动作谓语；将合成谓语称为性质谓语。 
 2) 有的语法书将下列句子的副词定为谓语： 
 La kapoj dekstren! 向右看齐！ 
 （La kapoj turnu sin dekstren!是状语。) 
 3) 主语与表语有时仅是词序的差别； 
 Li estas mia amiko. (Li 是主语) 
 Mia amiko estas li. (li 是表语） 
 
Ekzerco 

a. 译例句； 
b.将课文中的表语列出来。 
c.请回答下列问题： 

  1. Kian ĵurnaliston sendis la ĵurnalo Age? 
  2. Kiel nomiĝis la filino de Astor Terbanks? 
  3. Kiun ĵurnalisto Laskett vizitis? 
  4. Kion la ĵurnalisto diris akceptinte cigaredon? 
  5. Kion fari, se la tuta organizo de Astor Terbanks ne sufiĉus por lin gardi? 
  6. Kia estis Maisie Terbanks? 
  7. Kion ŝi elpoŝigis kaj montris al la ĵurnalisto? 
  8. Por kio la ĵurnalisto deziris la foton de MacPhab? 
   9. Pri tio pensis tiu eksterordinara ĵurnalisto, elirinte el la domo de Terbanks? 

ĉ. 译下列句子： 
  1. 我在你这里挺好的。 
  2. 屋里倒比外面冷，因为我们不生火炉。 
  3. 他已经成为一个有名的医生了。 
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  4. 为人民而死死得痛快，这是我的看法。 
  5. 我们的工作不应当是表面上好，应当是真正好。 
  6. 他脸色苍白，可能是有病，或者是因为没休息了。 
  7. 他已经干不少活了，可是手还那么干净。为什么？ 
  8. 我兄弟的那个六岁的孩子说，他将来要当个飞行员，飞到月球去。 
 
参考答案 
Ekzerco 

a. 译例句: 
  1. Li estas mia amiko. 
  他是我的朋友。 
  2. La plej forta el ni estas li. 
  我们中 有力气的是他。 
  3. Mia amiko estas tre bona. 
  我的朋友非常好。 
  4. La unua devo de la homo estas ne malutili la aliajn homojn.  Z 
  人的第一要务是不要害人。 
  5. La bona amiko estis iam lernanta Esperanton. 
  那个好朋友曾经学过世界语。 
  6. Ĉie estas varme, sed hejme plej ĉarme. 
  处处有热情,但家里 温馨。 
  7. Estas al mi agrable revidi vin. 
  再次见到你, 真是太高兴了。 
  8. Kiam via domo estis konstruata, mia domo estis jam longe konstruita.  Z 
  当你建造房屋的时候,我的房屋已经建了好久了。 
  9. Dudek kaj tridek estas kvindek. 
  二十加三十等于五十。 
  10. La ĉevalo por ĉiam iĝis lia sklavo. 
  那匹马变成了他永远的奴隶。 
  11. Ŝi iĝis kolerema. 
  她变得爱生气了。 
  12. Fariĝu amoplena, vi homa animo.  Z 
  成为一个充满爱的人, 人的精灵。 
  13. Fariĝis en ĝi klare.  Z 
  它已经变得清晰了。 
  14. Nia lingvo devas ne ŝajni bona, sed esti bona.  Z 
  我们的语言应该不是象好的, 而应该是好的。 
  15. Li ŝajnas homo prudenta kaj honesta. 
  他看上去理智而且讲求诚实。 
  16. Li ŝajnas heziti. 
  他看起来很踌躇。 
  17. Tiu ĉi grava tago restos por mi ĉiam memorinda.  Z 
  这个重要的日子留给我永远的回忆。 
  18. En la fino de 1889 mi restis sen kopeko.  Z 
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  1889 年的年尾, 我一文不名。 
  19. Tia ŝanĝo aperas kiel tute ne akceptebla.  Z 
  这种变化是不可接受的。 
  20. Li aperis tute indiferenta. 
  他看起来完全没兴趣。 
  21. Ŝi aspektas pale. 
  她脸色灰白。 
  22. Ŝi aspektas kiel la matenruĝo. 
  她看上去象朝霞一样。 
  23. Vi montriĝis malforta en tago de mizero. 
  你看上去贫困潦倒, 无精打采。 
  24. Nia laborado montriĝos vana.  Z 
  我们的工作看来是白费了。 

c.请回答下列问题： 
  1. Kian ĵurnaliston sendis la ĵurnalo Age? 
  Respondo: La ĵurnalisto sendita estas tia homo, kiu povas eniri eĉ la reĝan palacon, se 
tion li volas. 
  2. Kiel nomiĝis la filino de Astor Terbanks? 
  Respondo: La filino nomiĝis Maisie Terbanks. 
  3. Kiun ĵurnalisto Laskett vizitis? 
  Respondo: La ĵurnalisto vizitis la filinon Maisie Terbanks en la domo Terbanks House. 
  4. Kion la ĵurnalisto diris akceptinte cigaredon? 
  Respondo: Li diris: “Kompreneble neniu prenas serioze tiun… kaj li faras la tutan… 
umon nur por rimarkigi sin. Ĉu ne?” 
  5. Kion fari, se la tuta organizo de Astor Terbanks ne sufiĉus por lin gardi? 
  Respondo: Tiuokaze ankoraŭ estas privataj detektivoj, la polico, — kaj jen ankaŭ la 
filino. 
  6. Kia estis Maisie Terbanks? 
  Respondo: Mi nur scias ke ŝi ne estas dorlotata knabino nek balreĝino. 
  7. Kion ŝi elpoŝigis kaj montris al la ĵurnalisto? 
  Respondo: La foto de la inĝeniero William Tenson MacPhab. 
  8. Por kio la ĵurnalisto deziris la foton de MacPhab? 
  Respondo: La ĵurnalisto volas publikigi tiun foton. 
  9. Pri kio pensis tiu eksterordinara ĵurnalisto, elirinte el la domo de Terbanks? 
  Respondo: Li pensis pri la raportserio kaj granda socia sensacio pro tiu ĉi aferoj. 
ĉ.译下列句子： 
 1. 我在你这里挺好的。 
 Ĉe vi, mi estas tre bona. 
 2. 屋里倒比外面冷，因为我们不生火炉。 
 Eĉ endome estas pli malvarme ol ekstere, ĉar ni ne hejtas fornon. 
 3. 他已经成为一个有名的医生了。 
 Li jam fariĝis fama doktoro. 
 4. 为人民而死死得痛快，这是我的看法。 
 Morto por popolo estas afabla, kio estas mia opinio. 
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 5. 我们的工作不应当是表面上好，应当是真正好。 
 Nia laboro ja estas vere bona sed ne ekstere bona. 
 Nia laboro devas esti vere bona sed ne ŝajne bona. 
 6. 他脸色苍白，可能是有病，或者是因为没休息了。 
 Li aspktas pale, eble pro malsano aŭ senripozo. 
 7. 他已经干不少活了，可是手还那么干净。为什么？ 
 Li jam faras multe, sed lia mano ankoraŭ estas pura. Kial? 
 8. 我兄弟的那个六岁的孩子说，他将来要当个飞行员，飞到月球去。 
 La sesjara filo de mia frato diris, ke li fariĝos aviadisto, kaj flugos en la lunon. 
  

La 3-a leciono 
  

LA UNUA VANGOFRAPO 
 Tenson vokas telefone la urban palacon kaj parolas kun la pordisto. 
 "Ha lo! Ĉi tie la sekretariejo. Ĉu la ŝoforo estas tie?" 
 "Jes, li atendas." 
 "Diru al li, ke el la Reprezentejo oni sendos tien novan Buick-aŭton; li provu ĝin. La 
reprezentejo ŝatus, se li konatiĝus kun la nova risort-sistemo." 
 Tenson pagas unu pundon, por kiu sumo li povas uzi Buick-aŭton de la unua horo tagmeze 
ĝis la tria. Ĝi kostas iom multe, sed por Tenson gravas, ke ĝi estu aristokrata kaj nova. Mallarĝa, 
pinta vangobarbo ornamas lian vizaĝon. 
 Post dek du minutoj li estas en Kensington kaj haltas antaŭ la urba palaco de Terbanks. 
 "Ĉu vi estas la ŝoforo de s-ro Terbanks?"singarde Tenson demandas. 
 "Jes, mi estas," respondas la viro. "Oni telefonis de la sekretariejo, ke mi elprovu la 
veturilon..." 
 "Bone," respondas Tenson. "Nun vi gvidu ĝin kaj provu ankaŭ sur monta vojo." 
 Kvin minutojn antaŭ la dua, tri sinjoroj venas malsupren el la palaco. Poste kvara sinjoro 
venas. Lia aspekto kriegas jam de malproksime, ke li estas privata detektivo. Vigliĝas la ŝtuparo: 
servistoj, suboficistoj kaj du pordistoj faras kordonojn kune kun la ŝoforo de Terbanks, kaj inter la 
kordonoj venas malsupren la prezidanto: Astor Terbanks. 
 La detektivo kun viglaj okuloj proksimiĝas al Tenson sidanta en la aŭto. Tenson premas la 
kuplilon kaj ekfunkciigas la motoron. La afero ne tiel aspektas, ke ĝi sukcesos. La detektivo 
suspekte observas la profilon de Tenson kaj ankaŭ la aliaj proksimiĝas al la aŭto. Tiam servisto en 
uniformo boras por si vojon inter la kordonoj kaj transdonas leteron al Terbanks. La prezidanto 
malfermas la leteron, tralegas kaj ekkrias: 
 "Kaptu la serviston! Li estas! En la letero li anoncas, ke li vango..." 
 Li ne povas daŭrigi, ĉar jam pli ol dek saltas al la servisto en uniformo. Tiu lasta ektimas kaj 
forkuras. Oni persekutas lin. 
 Terbanks mansignas al la pordisto, ke ĉio estas en ordo. Li mem rapide iras al la aŭto. 
 "Kio?" Li demandas. "Ĉu nova aŭto?!" 
 Tenson turnas sin. "Jes!" li diras laŭte, ke ankaŭ la pordisto aŭdu lin, "kaj jen la unua 
vangofrapo!" 
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 En tiu momento laŭte sonas la frapo sur la vango de Terbanks. Tenson delasas la pedalon kaj 
la aŭto ekkuras. Ĝi rapide malaperas... 
 La vesperaj ĵurnaloj plenumis sian minacon!" 
 "Surstrate li vangofrapis la ŝtalreĝon!" 
 "MacPhab forigis la kutiman veturilon de Terbanks. En la decida momento li sukcesis direkti 
la atenton al servisto..." 
 
Rimarko: 
 1) halo (大厅), haloo (光圈), alo(鼻翼,翼), 均用来翻译英语的 hallo (喂!), 其实, 早有一

个很合适的,分开写的叹词: ha lo!或者 lo! 
 2) Reprezentejo 作为单位, 机构用大写。 
 3) ...pundon, por kiu sumo... 后面是定语附句，加一个 sumo 更清楚些。 
 4) Lia aspekto kriegas...他的外表大叫,就是从他的外表早就看出他是... (当然不能译作 "
大叫".) 
 5) bori por si vojon 表示从人群中挤过去. 
 6) ...publikigis 各个情节的叙述均用历史现在时, 读起来更生动.这个词用过去时好一

些. 
 
Gramatiko 
 宾语是受动词支配的成分, 表示动作涉及的人或事物。 
 一般地来说, 只有他动词才有宾语，用以回答 kion, kiun, kiujn. 
 世界语的宾语用名词、代词、形容词表示, 加宾格: 
  1. Forĝu feron dum ĝi estas varma.  z 
  2. El la libroj de la bibolioteko mi jam legis multajn. 
  3. Forigu la plej malbonan!  
  4. Ĉu vi ne vidis lin hieraŭ vespere? 
 也可以用不定式、数词、副词 (表数量) 表示，不加宾格: 
  5. Vi amas preni, amu redoni.  z 
    (Vi amas la prenadon, amu ankaŭ la redonadon.) 
  6. Mi permesas al vi foriri. 
    (Mi permesas vian foriron.) 
  7. Mi forte deziras iom ripozi, ĉar mi estas tre laca. (Mi forte deziras ioman ripozon, 
ĉar...) 
  8. Unu el viaj fratoj lasu ĉe mi.   z 
  9. El la kvar pomoj, unu mi manĝis kaj tri mi kunportis. 
  10. Oni vidas multe da birdoj sur la maljuna arbo. 
     (Oni vidas multajn birdojn...) 
  11. Diru kelke da vortoj.  z 
     (Diru kelkajn vortojn.) 
  12. Donu al mi iom da akvo! 
     (Donu al mi malmultan, ioman akvon!) 
 可是, 上面句中还有 al vi, al mi, 是什么成分呢? 也是宾语, 称为间接宾语, 均用前置词

表示 (al, pri, el, de)。有时也用不定式。 
  13. Pri la apero terura ili al mi rakontis.  z 
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  14. Pri kio vi pensas, kara knabino? 
  15. Apliku teorion al la praktiko. 
  16. Oni ne pagas per gloro al sia tajloro.  z 
  17. Dio gardu nin de tio ĉi!    z 
  18. Liberigu lin de l' katenoj.   z 
  19. Longa konsidero savas de sufero.   z 
  20. Helpu min veni hejmen.   z 
  21. Mi volus peti vin alporti al mi ĉerpeton. 
 
Rimarko: 
 1) 直接宾语若是带引号的书名等或为引用语, 则不加宾格: 
  Sinjorinoj aĉetas Bismark kun floraĵoj.  z 
  (...ŝtofon nomatan Bismark) 
  夫人们正在选购比斯马克花布. 
  Mi sendas al vi 20 vortarojn, 5 "Gefratoj" kaj 5 "Neĝa Blovado".  z 
  我给你寄去二十本词典, 五本《兄弟姐妹们》和五本《暴风雪》。 
 2) 若为数词，副词作直接宾语，则应注意词序： 
  Unu el miaj filoj batis unu el liaj filoj. 
  我的一个儿子打了他的一个儿子。 
  Kelke da katoj mordas kelke da hundoj. 
  若干只猫咬若干只狗。 
 如果放在句首，则与主语紧挨着： 
  Multe da infanoj la pastro deziris al ili. 
  神甫愿他们人丁兴旺，子孙满堂。 
 3) pri io 与 ion 的区别： 
 skribi pri io ( ia temo, politiko, sporto...) 对……进行描述；写关于……（政治，运动……）

skribi ion (leteron, poemon...) 写……（具体的如信件，诗歌） 
  scii pri io (ke io ekzistas.) 
  知道某事的存在，发生 
  scii ion (iun aferon.) 
  知道某具体的一件事 
  timi iun (malican, fian) 
  怕一个可恶的，坏的人 
  timi pri iu (ke li estas en danĝero.) 
  担心某人有什么危险。 
  pri io 比较抽象；ion 比较具体 
 4) 直接宾语只能是他动词才有；间接宾语呢，有的语法书认为自动词也有： 
  Mi tre ĝojas pri via feliĉo.   z 
  Vi fanfaronas pri honesteco kaj modela konduto.   z 
  你吹牛说你老实，正派。 
  La estonteco apartenas al ni!    z 
  未来是我们的（未来属于我们！） 
  Nenio mankas al ni. 
  我们啥也不缺。 
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  Ankaŭ per la akcento multaj lingvoj diferencas de nia lingvo.    z 
  就重音而言，许多语言亦不同于我们的语言。 
  Multe ni devis suferi de tiu malvasta pseŭdo-patriotismo.   z 
  我们曾不得不深受狭隘的假爱国主义之苦。 
  Ni mortos de malsato. (pro malsato) 
  咱们会饿死的。（这个应当是状语） 
  La afero ne dependas de mia volo.   z 
  事情并不取决（依赖）于我的意愿。 
  Li sin forturnis de la patro. (disde la patro) 
  他不理睬父亲了。（从父亲身边转走了——状语） 
 5) 有些他动词同时有两个直接宾语，一个对人，一个及物，实践中须将其中的一个变

为间接宾语： 
  helpi iun fari ion (iun pri io, en io; al iu fari ion) 
  帮助某人做某事 
  instrui al iu fari ion  (iun pri io; ion al iu) 
  教某人学某事 
  sciigi iun pri io (ion al iu) 
  把某事告诉某人 
  peti iun pri io (ion de iu) 
  向某人要某物 
 
Ekzerco 

a. 译例句。 
b. 将课文中的直接宾语找出来。 
c. 将课文中的间接宾语找出来。 
ĉ. 用下列词造一个短文（不要加词）并译成汉语： 

 diri la mi samo ankoraŭ: preni oni se Esperanto formo kiel por porti la ideo vere 
internaciisma kaj la ideo revolucia vere, do Esperanto povi esti lerni kaj devi esti lerni. 

d. 请译下列对话： 
 “您好！您等谁？” 
 “我等我们的主席”。 
 “您用不着等他了。” 
 “为什么我别等他？” 
 “有人转交给他一封信……” 
 “他看完信了吗？” 
 “看完了。” 
 “没见他出来。” 
 “你刚才在干什么？” 
 “我低着头……” 
 “干么？” 
 “背单词。” 
 “就是那个时候，他出来的。” 
 “怎么办？” 
 “继续背您的单词吧！” 
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 “谢谢!” 
 
参考答案 
Ekzerco 

a. 译例句。 
  1. Forĝu feron dum ĝi estas varma.  Z 
  趁热打铁。 
  2. El la libroj de la bibolioteko mi jam legis multajn. 
  我已经阅读了很多图书馆里的书了。 
  3. Forigu la plej malbonan! 
  把 坏的拿走。 
  4. Ĉu vi ne vidis lin hieraŭ vespere? 
  你昨天晚上看见他了吗? 
  5. Vi amas preni, amu redoni.  z 
    (Vi amas la prenadon, amu ankaŭ la redonadon.) 
  你爱拿, 也要爱还。 
  6. Mi permesas al vi foriri. 
    (Mi permesas vian foriron.) 
  我允许你离开。 
  7. Mi forte deziras iom ripozi, ĉar mi estas tre laca. (Mi forte deziras ioman ripozon, 
ĉar...) 
  我非常想休息, 因为实在太累了。 
  8. Unu el viaj fratoj lasu ĉe mi.   z 
  你一个兄弟要留在我这儿。 
  9. El la kvar pomoj, unu mi manĝis kaj tri mi kunportis. 
  四个苹果, 一个我吃了, 三个我带走了。 
  10. Oni vidas multe da birdoj sur la maljuna arbo. 
     (Oni vidas multajn birdojn...) 
  人们看见那棵老树上有许多鸟 
  11. Diru kelke da vortoj.  z 
     (Diru kelkajn vortojn.) 
  说几句吧。 
  12. Donu al mi iom da akvo! 
     (Donu al mi malmultan, ioman akvon!) 
  请给我点水。 
  13. Pri la apero terura ili al mi rakontis.  Z 
  他们给我讲了那个可怕的现象。 
  14. Pri kio vi pensas, kara knabino? 
  亲爱的女孩,你在想什么? 
  15. Apliku teorion al la praktiko. 
  理论要运用到实践中。 
  16. Oni ne pagas per gloro al sia tajloro.  Z 
  人们不会用荣誉来支付裁缝。 
  17. Dio gardu nin de tio ĉi!    Z 
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  上帝保佑我们吧! 
  18. Liberigu lin de l' katenoj.   Z 
  把他从镣铐里解救出来吧。 
  19. Longa konsidero savas de sufero.   Z 
  深谋远虑减少忧患。 
  20. Helpu min veni hejmen.   Z 
  帮我回家吧。 
  21. Mi volus peti vin alporti al mi ĉerpeton. 
  我只希望你能带给我一点点。 

ĉ. 用下列词造一个短文（不要加词）并译成汉语： 
 diri la mi samo ankoraŭ: preni oni se Esperanto formo kiel por porti la ideo vere 
internaciisma kaj la ideo revolucia vere, do Esperanto povi esti lerni kaj devi esti lerni. 
 Mi ankoraŭ diru la samon: se oni prenas Esperanton kiel formon por porti la ideon 
internaciisman vere kaj la ideon revolucian vere, do Esperanto povas esti lernata kaj devas esti 
lernata. 

d. 请译下列对话： 
 “您好！您等谁？”    “Saluton! Kiun vi atendas?” 
 “我等我们的主席”。   “Mi atendas nian prezidanton.” 
 “您用不着等他了。”   “Vi ne necese atendas lin.” 
 “为什么我别等他？”   “Kial?” 
 “有人转交给他一封信……”  “Iu transdonis al li leteron…” 
 “他看完信了吗？”    “Ĉu li legis la leteron?” 
 “看完了。”          “Jes, li estis leginta.” 
 “没见他出来。”     “Sed mi ne vidis lin eksteren.” 
 “你刚才在干什么？”   “Kion vi ĵus faris?” 
 “我低着头……”     “Mi subkapen…” 
 “干么？”           “Por kio?” 

“背单词。”          “Riciti vortojn.” 
 “就是那个时候，他出来的。” “Ĝuste tiam li eliris.” 
 “怎么办？”                “Kiel mi faras?” 
 “继续背您的单词吧！”      “Daŭrigu vian ricitadon.” 
 “谢谢!”                    “Dankon!” 
  
 

La 4-a leciono 

LA KAŬZO 
  
 Laskett terure rigardas lin. 
 "Ĉu vi volas daŭrigi ĉi tiun frenezaĵon, homo?! Ĉu vi volas kontraŭstari Scotland Yard?!" 
 "Mi havas nenian rilaton kun Scotland Yard," diras Tenson spiteme, kaj li forviŝas larmon el 
la okulo. "Mi memoras mian karan mortintan patrinon, kiu min amis kaj edukis ne por tio, ke tiuj 
tretu min pro la malriĉo kaj mizero..." 
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 Post paŭzo li daŭrigas: 
 "Terbanks piedpremis mian fieron, ĉar li sciis, ke la leĝo gardas lin de mi. Nu, li eraris. Nun 
mi piedpremos lian fieron. Ĉu vi komprenas? Ĉu ne? Bonan tagon!" 
 ...Jam antaŭ jaro li perdis sian lastan oficon kaj ĉi tiu jaro sufiĉis, por ke li liberiĝu de ĉiuj siaj 
restintaj valoraĵoj kaj elĉerpu sian ŝparitan monon. En ĉi tiu tago ankaŭ tiu danĝero minacis lin, ke 
li perdos sian loĝejon, pro sep pundoj da ŝuldo. Li serĉis, serĉadis laboron. Fine li renkontiĝis kun 
tiu junulo, kiun li iam savis. Tiu junulo estis nevo de Terbanks. La nevo konsentis helpi lin kaj 
komenciĝis lia feliĉo, aŭ malfeliĉo, tute egale, kiel ni nomas tion. 
 Dank' al la nevo li povis vidi la ŝtalreĝon. 
 "Ĉu mi havas la honoron..." timeme diris Tenson. "Mi... petas..." 
 "Atendu nenion!" la du vortoj pafiĝis el buŝo de Terbanks. 
 "Sed... de unu jaro mi estas senlabora kaj nun tiu danĝero minacas min, ke pro sep aĉaj 
pundoj oni elpelos min el..." 
 Astor Terbanks ekscitiĝis. 
 "Sep?!Aĉaj?!" Ĉu vi havas imagon pri tio, kiom alta sumo estas sep pundoj?! Se mi elĵetadus 
tra la fenestro po sep pundoj..." 
 "Mi," balbutis Tenson, "vere..." 
 "Tio estas la hodiaŭa generacio, ... por vi sep estas bagatelo. Vi estas forta, juna, sed anstataŭ 
labori, vi venis ĉi tien kaj diris, ke sep pundojn? Ĉu morgaŭ vi venus denove?! Tio estos ducent 
dek pundoj monate; jare pli ol dumil tricent, amiketo!!" 
 "Mi ne diris, ke..." 
 "He!" interrompis lin la ŝtalreĝo, "Jen rigardu, ĝuste sep minutojn vi rabis el mia tempo. Sep 
minutojn! Sufiĉe! La vivo instruos vin, junulo, kiel granda numero estas la sep! Foriru!" 
 Vespere la tuta Londono dormis. En la aero pugniĝis la manoj... 
  
Rimarko: 
 1) Scotland Yard 伦敦警察厅 (类似这样的词均未作改动) 
 2) kaj komenciĝis lia feliĉo, aŭ malfeliĉo, tute egale, kiel ni nomas tion. 
 后两部分均是插入语.这半句的意思是: "于是他从此开始走运或者倒霉, 不管怎么说,
反正一样。" 
 3) la du vortoj pafiĝis el la buŝo... 
 那两个词从......嘴里射出来。 
 4) ĝuste sep minutojn vi rabis el mia tempo. 
 你从我这儿夺去的时间正好是七分钟。ĝuste 说明 sep, 不是修饰 rabis 的。 
 
Gramatiko 
 如果我们说"他很聪明"，世界语是 
 Li estas tre saĝa. 
 如果我们要对这个加以判断, 说明是个人看法, 就说"我认为他很聪明."世界语就这样

说: 
 Mi opinias, ke li estas tre saĝa. 
 这是复杂句, 如果用简单句怎么办? 
 附句的主语作为宾语, 去连词与系词,保留表语: 
 Mi opinias lin tre saĝa. 
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 saĝa 是管谁呢? 形式上它是与 mi 一样, 但它是管 lin，可是它不是定语, 是表语, 与 lin
在形式上不一样, 有人叫它宾语补足语或宾语表语。 
 不管它叫什么 它不能加宾格。一旦有宾格就变成直接修饰宾语的定语; 也不要放在主

语旁边, 否则就成了主语的定语了。姑且来个格式 (句型) 
 主 + 谓 (他动词) + 直接宾语 + 表语 
 可以用什么词表示呢? 
 a. 形容词: 1. Ĉu vi sentas vin sana?  z 
           2. La sola amo faris min kruela.   z 
           3. Kia oni vin vidas, tia oni vin taksas.   z 
 b. 名词:    4. Ne nomu min reĝido, sed amiko!    z 
           5. Mi sentis min la fremdulo.    z 
 c. 分词:    6. Li sentis sin tuj falonta.    z 
        7. Mi vidis la knabon ludanta. 
 ĉ. 不定式:   8. La esperojn de mia vivo mi devis vidi forfali en la abismon.     z 
           9. Mi aŭdis la bebon krieti. 
 d. 用 kiel 连接: (这就要求加宾格了!) 
           10. Mi ĝin kalkulis kiel mian devon.    z 
           11. Vi rigardu lian amon kiel kapricon.   z 
           12. Ni opinias lin kiel bonan amikon. 
 
Rimarko: 
 1) 宾语与表语要一致: 
 Oni nomas lin bravulo. 
 大家说他勇敢. 
 Oni nomas ilin bravuloj. 
 人们称他们是勇敢的人. 
 Mi trovas la manĝaĵon bongusta. 
 我发现那个东西好吃. 
 Mi trovas la vinon kaj manĝaĵon bonaj. 
 我认为酒菜都好. 
 2) 表示动作的分词现多被不定式代替, 更简练: 
     Mi vidis la knabon ludi (= ludanta). 
     我看见男孩在玩. 
 再说, 用分词易与状语混: 
  Li pentris la viron sidanta. 
  他画了坐着的男人。(画上是坐姿) 
  Li pentris la viron sidante. 
  他坐着画那个男人. 
 3) 表语一般不用冠词或指示词, 并且不能放在冠词与宾语之间; 
  Mi vidis la knabojn ludantaj . 
  Mi vidis ludantaj la knabojn. 
 但不能说: 
  Mi vidis la ludantaj knabojn. 
  (试比较: Mi vidis ludantaj la knabojn.) 
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 4) 定语与表语的区别在于前者表示固有的特征, 后者表示显现出来的特征: 
  Li pentris la viron nigrokulan. 
   他画了那个黑眼睛的男人。 
  Li pentris la viron nigrokula. 
  他把那个男人的眼睛画成黑的。 
 5) 以 kiel 连接时后面多数用名词, 而且一定要有宾格, 否则就成了与主语有关的比较

了: 
  Mi elektis lin kiel grupestron. 
  我选他当组长。 
  Mi elektis lin kiel grupestro. 
  (=Kiel grupestro mi elektis lin.) 
  我以组长的身份选了他。 
 
Ekzerco 

a. 译例句. 
1. Ĉu vi sentas vin sana?  Z 

    你觉得你健康吗? 
  2. La sola amo faris min kruela.   Z 
     单恋让我痛苦。 
  3. Kia oni vin vidas, tia oni vin taksas.   Z 
    人们看到你是什么样的, 就认为你是什么样的。 
  4. Ne nomu min reĝido, sed amiko!    Z 
    别叫我王子, 叫我朋友。 
  5. Mi sentis min la fremdulo.    Z 
    我觉得自己就象外人。 
  6. Li sentis sin tuj falonta.    Z 
   他觉得自己就要落下去了。 
  7. Mi vidis la knabon ludanta. 
   我看到那个孩子在玩。 
  8. La esperojn de mia vivo mi devis vidi forfali en la abismon.     z 
  我必须看着我生命的希望落入深渊。 
  9. Mi aŭdis la bebon krieti. 
  我听见婴儿在尖叫。 
  10. Mi ĝin kalkulis kiel mian devon.    Z 
  我把它当作我的责任。 
  11.Vi rigardu lian amon kiel kapricon.   Z 
  你就把他的爱看作是突发奇想吧 
  12. Ni opinias lin kiel bonan amikon. 
  我们把他当作好朋友。 

c. 译下列句子: 
  1. La patro trovis la plej junan filon la plej saĝa el siaj idoj. 
  那个父亲发现, 他 小的儿子是他的孩子中 聪明的. 
  2. La instruisto bona rigardas la knabon. 
  那个好老师看着这个孩子。 
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  3. La instruisto rigardas bona la knabon. 
  那个老师看这个孩子不错。 
  4. La instruisto rigardas la knabon bonan. 
  那个老师看着这个好孩子。 
  5. La instruisto rigardas la knabon kiel bonan amikon. 
  那个老师把这个孩子当好朋友看。 
  6. La instruisto rigardas la knabon kiel bona amiko. 
  作为好朋友, 那个老师看着这个孩子。 
  7. La instruisto rigardas la knabon bona amiko. 
  那个老师看这个孩子是好朋友。 
  8. La instruisto rigardas la knabon bonan amikon de mia frateto. 
  那个老师看着的这个孩子, 是我小弟弟的好朋友。 

ĉ. 译下列句子: 
     1. 你听见他在房间里唱歌吗? 
  Ĉu vi aŭdas lin kantanta en la ĉambro? 
     2. 我相信那是一件好事。 
  Mi kredas la aferon bona. 
     3. 你认为我坏吗? 
  Ĉu vi opinias min malbona? 
     4. 你应当趁热吃那个面包。 
  Vi devu tuj manĝi la panon varma. 
     5. 你画的那张脸太红了。 
  Vi pentras la vizaĝon tro ruĝa. 
     6. 我看见他在看一封长信。 
  Mi vidas lin leganta longan leteron. 
  
 

La 5-a leciono 

LA DUA VANGOFRAPO 
 Terbanks sidas malantaŭ la kiras-skribotablo. En la ĉambro krom li ĉeestas nur la koresponda 
ĉefo. Tiu lasta metas amason da skribaĵoj antaŭ Terbanks. 
 Terbanks distrite trarigardas la leterojn, sed ĉe unu li forgesas sian malatenton. 
 Tiun ĉi leteron oni skribis per violkolora inko. Sur ĝi estas nenia signo kaj ĝi tekstas jene: 
 "Tre estimata Sinjoro! Mi supozas, ke al vi valorus dek pundojn, se vi povus kapti Tenson M. 
Plue mi supozas, ke vi ne senigos malriĉan diablon de siaj merititaj dek pundoj. Do, se miaj 
sciigoj pruviĝos veraj, tiuokaze sendu la monon al la adreso 'Donovan, Poŝtfako E.C.I'  kaj 
arestigu la friponon, kiu hodiaŭ tagmeze per tiu ruzaĵo, ke li estas inspektoro Drive de Scotland 
Yard, volas iri al vi." 
 Terbanks kontente frotas al si la manojn. Eĉ dum momento li ne pensas pri tio, ke sep pundoj 
estas malpli ol dek. 
 Ekkuras ordono, ke la pseŭdo-inspektoron Drive senbare oni lasu iri al la prezedanto. La 
gardistoj ĉie kaŝiĝu kaj ĝenerale oni devas ŝajnigi, ke en la domo neniu estas. 
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 Tri kvaronojn antaŭ la dua aperas Terbanks, la ŝtalreĝo stariĝas kaj manfrapas. Tri policanoj 
tigre saltas el kurteno kaj tuj katenas la junulon. 
 "Jen!" tondras Terbanks, "nun vangofrapaĉu, kanajlo! Fia fripono! Nun vi ricevos viajn sep 
pundojn, ne timu! Forportu lin, ĉar eĉ vidi lin mi ne volas!" 
 Samtempe eksonoras la telefono. 
 "Ĉi tie parolas la privata sekretario, S-ro Terbanks. Inspektoro Drive de Scotland Yard estas 
ĉi tie. Li alportis sciigon de Sir Lawrence." 
 "Li venu." 
 Terbanks demetas la aŭdilon kaj sarkasme rigardas al la katenita junulo. 
 "Nun portu lin al Scotland Yard. Tie oni konstatos lian identecon!" 
 La policanoj portas lin tien kaj tie oni konstatas, ke efektive estas inspektoro Drive, kiun oni 
katenis. Sed dume jam Tenson vangofrapas la ŝtalreĝon kaj poste li ŝlosas la pordon de la oficejo, 
kie restas nur la ŝtalreĝo kaj lia sekretario. 
 Kiam Terbanks rekonsciiĝas el la malagrabla surprizo, liaj unuaj vortoj estas la jenaj: 
 "Aŭdu, Rainest, la publiko ja tute ne devas informiĝi, ke ĉi tiu afero... hm... okazis!" 
 Sed vespere la tuta Londono jam scias pri la dua vangofrapo. 
  
Rimarko 
 1) kiras-skribotablo 带保险的写字台 
 2) koresponda ĉefo 通联处主任 
 3) tiu lasta 指 la koresponda ĉefo. 
 4) sed ĉe unu li forgesas sina malatenton 
 unu 指 letero. 这种说法挺好的。此外还可以这么说: sed unu (letero) vekas lian atenton. 
 sed li ekatentas unu el ili (la letero). 
 5) Sinjoro 为尊敬, 故用大写。 
 6) Donovan, Poŝtfako E.C.I. 这是一个地址。 
 7) kanajlo 与 fripono 基本上是同义词, 但也不一样, 前者是消极的, 内在的, 后者是积

极的, 偷骗为生的。 
 8) Sir lawrence 劳伦斯先生 
 9) Rainest (人名) 
 
Gramatiko 
 "我在读我父亲的一本很有趣的书." 译成世界语是:  
 Mi legas tre interesan libron de mia patro. 
 Mi 主语; legas 谓语; libron 是什么成份呢? 前者叫一致定语(修饰语), 后者叫非一致定

语 (增补语). 
 所谓一致定语, 就是语法关系 (数, 格) 要一致。可想而知，主要是形容词表示，规定

其所属、性质、特征、数量、时间、地点等： 
 1. Kiom kostas la kapra piedo? 
 2. Ili havis voĉojn pli belajn ol la voĉon de la homo.  z 
 3. La patrina koro estas tre mola. 
 4. Pli bona estas vorto afabla, ol kuko agrabla.     z 
 5. La tromulta parolado lacigas lin.    z 
 6. Kioma horo nun estas?    z 
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 7. Nia monata salajro estas pli kaj pli alta. 
 8. Li zorgas pri ĝi kiel pri neĝo pasintjara.   z 
 9. Ĉu vi plenumis jam la hejmajn taskojn? 
 10. Ĉio transmara estas ĉarma kaj kara.  z 
 11. Tio estas oficiala pervoĉdona decido.    z 
 尚可用分词表示其动作、状态，并可自带其他成分： 
 12. La falinta homo ne povis sin levi.   z 
 13. Korniko vundita propran voston timas.   z 
 14. En la laboro de S-ro Schleyer mi vidas malfeliĉan provon, konstruitan  sur erara 
fundamento kaj ne havantan estontecon.   z 
 (由 14 句可见，分词可带自己的宾语、状语等。） 
 非一致定语就是数、格不一致，仍然说明，规定其所属关系、来源、分配、特征等，多

数用前置词短语表示： 
 15. La libro de Petro kuŝas sur la planko. 
 16. Donu al mi pecon de tiu kuko.   z 
 17. Oni devas memori antaŭ ĉio vortojn el la Fundamento. 
 18. El du malbonoj pli malgrandan elektu.  z 
 19. Antaŭ ni estas ponto el ŝtono. 
 20. La edzino forlasas la amikon de sia juneco.   z 
 21. Li kondukas ĉevalon kun granda kapo. 
 22. Jen tie staras homo en frako. 
 23. Gasto, en tempo malĝusta estas ŝtono sur brusto.     z 
 24. La ĉambro sub la tegmento ne estas malpli granda ol tiu en la teretaĝo. 
 25. La vojo tra la parko estas sufiĉe larĝa. 
 26. Nu, la ringo ĉirkaŭ via fingro estas tre bela. 
 27. La kampoj trans la rivero apartenas al alia komunumo. 
 28. Ĉu vi jam prenis la medikamenton kontraŭ febro? 
 29. Ne estas regulo sen escepto.   z 
 其次，尚可用不定式或带宾格名词（副词）表示： 
 30. Mi havis la deziron veni.   z 
 31. B., estante ankoraŭ en Varsovio, havis ĉiam la kutimon paroladi.   z 
 32. Tio estis nur maniero esprimi lian dankon. 
 33. Min doloras la nepovado helpi vin. z 
 34. Jam estas la tempo iri hejmen.      z 
 35. Mia vojaĝo Hispanujon okazos post du tagoj. 
 
Rimarko: 
 1) 形容词与名词在数的一致上存在一些问题。比如，一个形容词同时修饰若干名词时，

数的一致上如何处理？ 
 Mi havas fidelan amikon kaj kolegon. 
 (我有一个忠实的同事加朋友。） 
 有的认为 fidela 只管 amiko; kolego 是另一个。 
 有的则说 fidela 管二者，amiko 和 kolego 是一个人。 
 第一种意见在语法上是对的；第二种看法在逻辑上是通的。 
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 如果是 Mi havas fidelajn amikon kaj kolegon.就很清楚是两个人。 
 再看：Jen sur la tablo estas bela ĉapo kaj tuko. 这个 bela 很明显指的是 ĉapo. 
 而 Jen sur la tablo estas ĉapo kaj bela tuko. 
 则更明显了。 
 总之，在一目了然的情况下，单数形容词修饰若干单数名词： 
  Mia frato kaj fratino laboras en fabriko. 
  我的哥哥（弟弟）姐姐（妹妹）在工厂里工作。 
  Simpla lernado kaj uzado de Esperanto... z 
  世界语之易学易用…… 
 若干形容词修饰限定一个单数名词时，形容词均用单数： 
  Post unu sola duonhoro li ekposedas la tutan gramatikon kaj al li restas jam nur la 
simpla kaj facila akirado de provizo da vortoj.  z 
  仅仅半个小时之后他就掌握全部语法，剩下的只是简单而容易的（背记）积累单词

了。 
 “新旧中国” 如何译？译作 la malnova kaj nova Ĉinioj? 显然不合适，因为只有一个中国！ 
 只能译 la malnova kaj nova Ĉinio, 或者干脆意译： 
  la malnova socio kaj la novo socio en Ĉinio. 
 2) 分词若是短语, 则放在名词后, 并用逗号隔开: 
  Mia amiko, laboranta en Pekino, vizitos min morgaŭ. 
  在北京工作的那位朋友明天来看我。 
  Ho vi, paradiza birdo, ĉiucentjare renovigata, en flamoj naskata kaj en flamoj mortanta!z 
 3) 非一致定语中有个搭配问题, 要根据意思选择恰当的前置词, 比如: 
  amo de laboristo  工人的爱 
  amo al patrolando 对祖国的爱 
  la amo de laboristo al la patrolando 工人对祖国的爱 
 4) 多数非一致定语可变成一致定语。如: 
  ponto el ŝtono = ŝtona ponto 
  ĉambro sub tegmento = subtegmenta ĉambro 
  medikamento kontraŭ febro = kontraŭfebra medikamento 
  glaso por vino = porvina glaso 
  seĝo kun rompita piedo = piedrompita seĝo  
  libro en la germana lingvo = germanlingva libro 
  a okuloj de bovo = la bovaj okuloj 
 5) K.Kalocsay 与 G.Waringhien 合著的语法书: 
 Plena Analiza Gramatiko de Esperanto 中, 句子成分里没有定语之分。在 57 页里有一个表,
句子成分是谓语、主语、宾语、状语、表语、补语。（从例句来看，这个 “补语” 实则定语。）

可是，在 215 页到 286 页，却只见主语、谓语、宾语、状语！只在 218 页内读到 “修饰语”
（定语！）与主语的一致关系，作为主语部分的内容。 
 
Ekzerco 

a. 译例句 
  1. Kiom kostas la kapra piedo? 
  这只山羊脚值多少钱? 
  2. Ili havis voĉojn pli belajn ol la voĉon de la homo.  Z 
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  他们有比那个人更美的声音。 
  3. La patrina koro estas tre mola. 
  母亲的心非常柔软。 
  4. Pli bona estas vorto afabla, ol kuko agrabla.     Z 
  比可口的糕饼更好的是善意的语言。 
  5. La tromulta parolado lacigas lin.    Z 
  太多的演讲让他辛苦。 
  6. Kioma horo nun estas?    Z 
  现在几点了? 
  7. Nia monata salajro estas pli kaj pli alta. 
  我们的月薪越来越高了。 
  8. Li zorgas pri ĝi kiel pri neĝo pasintjara.   Z 
  他关注它就象关注去年的雪。 
  9. Ĉu vi plenumis jam la hejmajn taskojn? 
  你已经完成家庭作业了吗? 
  10. Ĉio transmara estas ĉarma kaj kara.  Z 
  进口的一切都是迷人和昂贵的。 
  11. Tio estas oficiala pervoĉdona decido.    Z 
  那是官方正式宣读过的决定。 
  12. La falinta homo ne povis sin levi.   Z 
  那个摔倒的人无法站起来了。 
  13. Korniko vundita propran voston timas.   Z 
  受伤的乌鸦害怕自己的尾巴。 
  14. En la laboro de S-ro Schleyer mi vidas malfeliĉan provon, konstruitan sur erara 
fundamento kaj ne havantan estontecon.   z 
  从 Schleyer 先生的工作里, 我看到了建立在错误的基础之上, 不会有未来的不幸尝

试。 
  15. La libro de Petro kuŝas sur la planko. 
  彼得的书放在地板上。 
  16. Donu al mi pecon de tiu kuko.   Z 
  请给我一块那个饼。 
  17. Oni devas memori antaŭ ĉio vortojn el la Fundamento. 
  人们应该首先记住基础部分的单词。 
  18. El du malbonoj pli malgrandan elektu.  Z 
  在两个次品里面挑更不糟的那个吧。 
  19. Antaŭ ni estas ponto el ŝtono. 
  在我们面前是一座石桥。 
  20. La edzino forlasas la amikon de sia juneco.   Z 
  那个妻子抛弃她青年时代的朋友。 
  21. Li kondukas ĉevalon kun granda kapo. 
  他牵着大头马。 
  22. Jen tie staras homo en frako. 
  那里站着穿燕尾服的人。 
  23. Gasto, en tempo malĝusta estas ŝtono sur brusto.     Z 
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  在错误的时间出现的客人就象胸中的石头。 
  24. La ĉambro sub la tegmento ne estas malpli granda ol tiu en la teretaĝo. 
  顶楼的那个房间不比底层的小。 
  25. La vojo tra la parko estas sufiĉe larĝa. 
  那条穿过公园的路足够宽。 
  26. Nu, la ringo ĉirkaŭ via fingro estas tre bela. 
  哇, 你手指上的戒指非常漂亮。 
  27. La kampoj trans la rivero apartenas al alia komunumo. 
  河对岸的田园属于其他公社的. 
  28. Ĉu vi jam prenis la medikamenton kontraŭ febro? 
  你已经有治疗发热的药物吗? 
  29. Ne estas regulo sen escepto.   Z 
  没有无例外的规则。 
  30. Mi havis la deziron veni.   Z 
  我很想来。 
  31. B, estante ankoraŭ en Varsovio, havis ĉiam la kutimon paroladi.   Z 
  B 还在华沙的时候就非常健谈。 
  32. Tio estis nur maniero esprimi lian dankon. 
  这只是他表达感谢的一种方法。 
  33. Min doloras la nepovado helpi vin. Z 
  不能帮助你让我痛苦。 
  34. Jam estas la tempo iri hejmen.      Z 
  已经是回家的时间了。 
  35. Mia vojaĝo Hispanujon okazos post du tagoj. 
  过两天我要去西班牙旅行。 

b.将课文中的定语找出来，并分成两类。 
c. 译下列句子 

  1. 那块黑板靠在门后面。 
  Tiu nigra tabulo sin apogas al la muro post la pordo. 
  2. 那个正在往家里跑的男孩突然跌倒了。 
  La knabo kuranta al sia hejmo subite falis. 
  3. 那座用石头造的房子建于 1887 年。 
  La domo el ŝtono konstruiĝis en 1887 
  4. 你可以听听关于他的故事。 
  Vi povas aŭskulti la rakonton pri li. 
  5. 他有醒后就吸烟的坏习惯。 
  Li havas malbonan kutimon fumi post vekiĝo. 
  6. 被战胜的敌人举起了双手。 
  La venkitaj malamikoj levis siajn manojn. 
  7. 桌子底下的猫睡着了。 
  La kato sub tablo endormiĝis. 
  8. 我今年已经二十七岁了。 
  Ĉijare mi havas 27 jarojn. 
  9. 中国人民的苦难日子再也不会回来了。 
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  Neniam revenos la mizeraj tagoj de ĉina popolo. 
  10. 我们有破坏一个旧世界和创造一个新世界的能力。 
  Ni havas la povon por forigi malnovan mondon kaj krei la tute novan. 
 
DIALOGO 
 1. — Ha ha ha...ha ha ha... 
  哈,哈,哈,哈…. 
 — Kial vi hahaas? 
  您笑什么? 
 2. — Mi hahaas pri tio, ke oni batos min. 
  我笑是因为有人要打我。 
 — Kiu estas la batonto? 
  谁要打你? 
 3. — Tiu, kiu batos min. 
  那个, 要打我的人。 
 — Stulte! 
  笨蛋! 
 4. — Jes, la batonto estas stulta. 
  是的, 那个要打我的人是笨蛋。 
 — Kiu estas la stulta batonto? 
  谁是那个笨蛋? 
 5. — Vi! 
  你! 
 — Mi? 
  我? 
 6. — Jes, vi. 
  是的, 是你。 
 — Fulmo kaj tondro! 
  是雷和电! 
 7. — Pulmo kaj ventro! Jes, vi batis min je la pulmo la unuan fojon kaj je la ventro la duan 
fojon... 
  是肺和肚子!是的, 你第一次打我的肺和第二次打我的肚子。 
 — Frenezo! Mi neniam batis vian pulmon kaj ventron! 
  疯子! 我从没打过你的肺和肚子。 
 8. — Ne prenu min frenezulo! 
  不要说我是疯子！ 
 — Do stultulo! 
  那, 是蠢货! 
 9. — Ne rigardu min kiel stultulon! 
  不要把我当作蠢货! 
 — Do fanfaronulo! 
  那就是白痴! 
 10. — Ne taksu min fanfaronema! 
  不要判断我是白痴! 



 31

 — Ebriulo! 
  是醉鬼! 
 11. — Vere, mi iom ebriiĝis, ebriiĝis pro ĝojo. 
  的确, 我是喝了点, 因为高兴。 
 — Kial vi ĝojas, se oni batus vin? 
  别人要打你, 你为什么高兴? 
 12. — Ne oni, sed vi. 
  不是别人, 是你。 
 — Sed kiel mi povus bati vian pulmon? 
  为什么我要打你的肺? 
 13. — Kio estas pulmo? 
  什么是肺? 
 — La ĉefa organo de la spirado. 
  是呼吸的重要器官。 
 14. — Kiel oni spiras? 
  人们如何呼吸? 
 — Oni enlasas aeron en la pulmojn kaj ellasas ĝin post kiam ĝi reoksigenigis la sangon. 
  人们把空气吸进肺里, 在氧气充分进入血液后再吐出废气。 
 15. — Kio mi estas? 
  我是做什么的? 
 — Vi... vi estas la respondeculo pri la media polucio. 
  你….你是负责环境污染监测的。 
 16. — Ne! Mi estas la respondeculo pri la batalo kontraŭ media polucio, aŭ ĉefo por gardi la 
medion pura. 
  不! 我是一个向环境污染作斗争的人, 或者是环保卫士。 
 — Jes, jes, vi respondecas pri tio, ke nia urbo restu ĉiam pura, la aero freŝa... 
  对, 对, 你是负责这些的, 因此我们的城市总是清洁, 空气总是新鲜。 
 17. — Ĉu la aero estas freŝa ĉe ni? 
  我们周围的空气新鲜吗? 
 — La aero... freŝa... eble matene. 
  空气…也许早上是新鲜的…. 
 18. — Kion vi faras matene? 
  你早上做什么? 
 — Mi frue leviĝas kaj iras eksteren por iom sporti. 
  我早起到外面锻炼身体。 
 19. — Kaj? 
  还做什么? 
 — Kaj preni iom da freŝa aero. 
  呼吸新鲜空气。 
 20. — Por kio? 
  为什么? 
 — Por refreŝigi min, ke mi pli vigle laboru. 
  为了让人精神充沛, 能更好的工作。 
 21. — Ĉu vi atingis la celon? 
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  你达到这个目的了吗? 
 — Ne ĉiam. 
  不是一直能够达到的。 
 22. — Kial? 
  为什么? 
 — Ĉar iuj senzorguloj ellasas ion kaj tiom pli, ke la fumemuloj fumaĉas frumatene ellasante 
densan fumon... 
  因为一些漫不经心的人随意丢弃垃圾, 更有一些吸烟者在外面吞云吐雾。 
 23. — Kaj la densa fumo eniĝas en viajn pulmojn? 
  那些烟进入你的肺了吗? 
 — Jes... ho, mi memoras... 
  是的, 我记起来了…. 
 24. — Ke vi batis min? 
  所以你要打我。 
 — Ne, mi ne batis vin! Kiel mi  bati la... 
  不, 我不打你, 我怎么敢打那个…. 
 25. — Ne timu, mi ne rebatos! 
  别怕, 我不会还手的! 
 — Vin mi ne batis nek frapis. 
  我不会打你也不敲你的。 
 26. — Do kion vi rememoras? 
  你记起什么了? 
 — Mi memoras, ke vi estas... 
  我记起来了, 你是…. 
 27. — Aĉa fumanto? 
  那个讨厌的吸烟者? 
 — Hm. 
  唔。 
 28. — Sed mi ne fumas plu. 
  但我不再抽烟了。 
 — Kial? 
  为什么? 
 29. — Ĉar vi batis miajn pulmojn. 
  因为你打了我的肺. 
 — Denove! 
  再说一次! 
 30. — Kion vi diris en tiu mateno, vidante, min fumaĉi? 
  那个早晨你说了什么? 看着我, 烟鬼。 
 — Pardonu! 
  抱歉! 
 31. — Ne ne. Vi diris, ke mi estas respondeculo kaj estante tia ulo mi fumaĉas fumaĵante vin 
kiel fumaĵisto fiŝon... 
  不, 不。 你说, 我是一个责任人, 当我吸烟时, 就象一个制造烟雾的人，将你也变

成了吸烟者，熏鱼一般…… 



 33

 — Pardonon! 
  抱歉! 
 32. — Fine vi pafis... 
  后你击中了…. 
 — Mi ne havas pafilon... 
  我没有射击工具。 
 33. — Vi pafis du vortojn: "Fulmo kaj tondro!" 
  你射出了两个词: 雷与电。 
 — Mi estis iom malĝentila. 
  我是有点过分了。 
 34. — Kvazaŭ kugloj, la du vortoj pafiĝis tra la buŝo, gorĝo, tio estas, tra la faringo, traĥeo 
kaj bronkoj, kaj rekte en la pulmojn. 
  好像子弹, 那两个词通过你的嘴, 通过你的喉咙, 通过你的气管和支气管, 直接进

入我的肺。 
 — Kaj mi kugle batis vin? 
  我用子弹打了你? 
 35. —Jes. 
  是的。 
 — Fulmo kaj tondro! 
  雷和电！ 
 36. — ... 
  …… 
 — Kien vi kuras? 
  你往哪里跑？ 
 37. — ... Mi timas, ke la trian fojon... 
  我害怕，第三次…… 
 — Mi kaptos vin, ĉar la duan... 
  我会抓住你，因为第二次…… 
  

La 6-a leciono 
  

RENDEVUO 
 Wennington-Laskett transdonas al Tenson fermitan leteron. 
 Tenson malfermas ĝin. 
 Tiun ĉi leteron skribis al vi tia knabino, kia povas estimi la kuraĝon kaj persiston de viro. 
Hodiaŭ vespere mi eliros el taksio antaŭ la restoracia enirejo de Circus Hall, precize je la deka kaj 
duono. Mi havas eksterordinare belajn grandajn, bluajn okulojn, per tio vi rekonos min. 
  "Kia estas via opinio?" demandas Tenson. La ĵurnalisto levas la leteron, kvazaŭ li rigardus 
ĝian pezon. 
 "Povas esti, ke ĝi estas kaptilo!" li diras. 
 "Faras nenion." 
 "Sed preskaŭ certe, ke ĝi estas kaptilo." 
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 "Faras nenion. Fidu nur min." 
 Jam dek minutojn Tenson staras antaŭ Circus Hall. Fine alvenas aŭto. El la aŭto aperas 
gracila, eksterordinare bela fraŭlino kun grandaj bluaj okuloj. 
 "Mi vidas," diras Tenson," ke vi ne troigis, koncerne viajn okulojn." 
 "Ni eniru," proponas la knabino. 
 "Ankaŭ mi subtenas la ideon pri nutrado," diras Tenson, "sed mi konas pli bonan restoracion. 
kvankam ĝi estas en la alia fino de la urbo." 
 "Kiom singarda vi estas," ridetas la knabino, sed ŝi ne kontraŭas la proponon. Ili eniras la 
taksion kaj veturas al la alia fino de la urbo. 
 "Nomu min nur Tenny," li diras afable, "kaj kiel vi nomiĝas?" 
 "Maisie," ridetas la knabino. 
 "Ĉu vi ne konas iun bonan artistan nomon por mi?" demandas Tenson. "Mi iros al Hollywood. 
La nomo macPhab ne estas konvena, por esti idolo de junaj knabinoj similaj al vi." 
 Maisie enpensiĝas. 
 "Artistan nomon mi ne scias," ŝi diras entuziasme, "sed se vi elektus la boksistan profesion, 
tiam konvenus Bill Vangofrapa, ĉu?" 
 La vizaĝo de Tenson serioziĝas. 
 "Ni ne parolu pri tio. Mi ja preparas min por fariĝi inĝeniero kaj ne taga sensacio." 
 "Vi ja povas ĉesigi la aferon…" subite ŝi diras. 
 "Mi ne ĉesigos ĝin." 
 "Kial?" 
 "Nu, mi ne estas tia viro, kiu ĉesigas ion." 
 "Verdire, kio okazis inter vi?" 
 "Laboron mi petis de li, menciante, ke mi savis la vivon de lia nevo en la milito. Li respondis, 
ke per tio mi faris al li elspezojn. Tiam mi diris al li, ke mi bezonas sep pundojn por plu iri la 
kalvarion de la laborserĉantoj, ĉar alie oni elloĝigos min…Sed li nur blasfemis kaj riproĉis min. 
Kaj…" 
 "Pardonu, mi devas jam foriri." La knabino ekstaras, kaj Tenson akompanas ĝis la strato. 
Survoje la knabino sin turnas al Scotland Yard, rekte al la inspektoro Drive. 
 
Rimarko: 
 1) Circus Hall 马戏场 
 2) kaptilo 捕具。这里是 “圈套”的意思。 
 3) faras nenion 这是无主句，意思是“没什么，不会有什么事”。 
 4) koncerne…= koncerne al…关于…… 
 5)Tenny 爱称 
 6) Hollywood 好莱坞（美国电影业中心地） 
 7)Bill Vangofrapa 打耳光比尔（Bill 是 William 的昵称） 
 
Gramatiko 
 在句子成分中，状语的范围 广，它说明行为发生的各种情况。这课先讲讲状语的种类。 

a. 时间状语。 
确定行为发生的时间。说明一个延续动作或状态的开始时间，主要用： 

 de, de post, de antaŭ, ekde: 
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  1. De du jaroj li malsanas. 
  从两年起到现在他一直病着。 
  2. Ni laboras ĉiutage de la oka. 
  我们每天从八点开始上班。 
  3. Jam de tri tagoj mi ne fermis la okulojn.    Z 
  我已经三天没合眼了。 
  4. Li estas batalisto detempe de siaj plej junaj jaroj. 
  从他 年青时起,他就是军人。 
  5. De antaŭ kvar tagoj li kuŝas ne manĝante. 
  从四天前开始,他就躺着什么也不吃。 
  6. Redonu al ŝi ĉiujn elspezojn de la kampo de post la tago, kiam ŝi forlasis la landon.     
  还她那块田地的支出, 从她出国的那天算起。 
  7. Mi lernas Esperanton ekde la 1-a de majo. 
  我从 5 月 1 日开始学世界语。 
 说明动作进行的终止时间，主要用：ĝis, ĝis antaŭ, ĝis post: 
  8. Mi ne forgesos vin ĝis via morto.  Z 
  直到你死, 我都不会忘记你。 
  9. Li laboradis ĝis profunda nokto. 
  他不停地工作直到深夜。 
  10. Neĝo kaŝas nur ĝis printempo.     Z 
  雪过不了春天。 
  11. Ĝis antaŭ kelkaj jaroj li loĝis tie. 
  几年前他还住在那儿。 
  12. Mi ripozos ĝis post Pasko. 
  我将一直休息到复活节。 
 说明延续动作的时间或重复的次数，用宾格或者：fojo, dum, tra, en: 
  13. La koko kriis je la tria fojo.   Z 
  公鸡叫了第三次。 
  14. Dek fojojn mezuru. kaj unu fojon detranĉu!   Z 
  十次量体, 一次裁衣。 
  15. Martan li vidis kelkfoje en sia domo.     Z 
  他几次在他自己的房子里看见玛尔它。 
  16. Li multfoje tralegis la leteron.   Z 
  他通读了多少遍那封信。 
  17. Dum la manĝado venas apetito.   Z 
  饭桌上来了好胃口。 
  18. Dum la parolado li dormis. 
  听演讲时, 他睡着了。 
  19. En la venonta jaro mi vizitos Germanujon.   Z 
  来年我会去德国。 
  20. Dek horojn en la tago ŝi kudradis.   Z 
  一天她要做十个小时的裁缝活。 
  21. La koko krias tra la tuta nokto. 
  那只公鸡叫了一宿。 
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 说明动作进行的具体时间。 
  22. Li naskiĝis la 2-an de aŭgusto, 1950. 
  他于 1950 年 8 月 2 日出生。 
  23. Mi leviĝis je la sesa matene. 
  我早晨六点起床了。 
  24. Li malaperis ĉe la koka krio.   Z 
  在公鸡啼鸣时他消失了。 
  25. Ne laŭdu la tagon antaŭ vespero.   Z 
  不到黑夜不歌颂白天。 
  26. La granda persekutado furiozis plej kruele ĉirkaŭ la mezo de la 14a jarcento.   Z 
  十四世纪中叶发生了残酷的迫害。 
  27. Tuj post la hejto la forno estis varmega.   Z 
  生火之后, 炉子立时热了起来. 
 b. 地点状语。 
 说明一个动作进行的空间、起止点、路线、范围、方向或接触的部位；一般用前置词短

语或副词；宾格表示方向； 
  28. Tute ĉe la rando de la arbaro troviĝis grenkampo.    Z 
  在森林边上是田野。 
  29. Ĉe la angulo de la strato ŝi haltis.   Z 
  她藏在街上的角落里。 
  30. La flamaj flugiloj, kiujn ŝi antaŭ unu horo havis ĉe la brakoj.    Z 
  那火焰般的翅膀, 一小时前还在她的胳膊上。 
  31. Okazon kaptu ĉe l' kapo, ĉar la vosto estas glita. 
  从头上抓机会, 因为尾巴太滑。 
  32. Dume sidu iom ĉe mia malsana infano.    Z 
  请暂时坐到我生病的孩子边上。 
  33. Ĉe ni ne vivas venenaj bestoj.   Z 
  我们这里没有毒蛇。 
  34. Li ne povas teni ĉe si sekreton.   Z 
  他不能保守秘密。 
  35. Tiu ĉi teorio certe elvokos ridon ĉe la estontaj generacioj.   Z 
  这个理论一定会是下一代人的笑话。 
  36. La virino haltis meze de la strato.   Z 
  那个女人停在街道的中央。 
  37. Ili staris proksime al la pordego. 
  他们站在大门的附近。 
  38. Ne gutas mielo el la ĉielo.   Z 
  天上滴不下蜂蜜来。 
  39. Li vagas tra sablaj dezertoj.   Z 
  他穿越了整个沙漠。 
  40. Fulmoj trakuris tra la malluma ĉielo.   Z 
  闪电划过了黑暗的天空。 
  41. Li venas laŭ ŝtuparo.   Z 
  他沿着阶梯下来。 
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  42. Li metis sakon ĉirkaŭ sian lumbon. 
  他把钱袋围在腰间。 
  43. La suno brilis sur lin tra inter la branĉoj.   Z 
  阳光穿过枝条间的缝隙照耀在他身上。 
 c. 状态表语。 
 表示谓语的状态、原因、目的、方式、数量、条件、关系等： 
  44. Sen fajro ne brulas eĉ pajlo.   Z 
  没有火, 麦秆也燃不了。 
  45. Ne servas larmo anstataŭ armo.   Z 
  不要把眼泪替代了武装。 
  46. Ekster tio, el la diritaj vortoj, mi povas ankoraŭ fari aliajn vortojn.   Z 
  除此以外, 我还能用说过的词创造出新的词汇。 
  47. Kun kiu vi festas, tia vi estas.   Z 
  人以类聚。 
  48. Li foriras kun longa nazo.   Z 
  他拉长了脸走了。 
  49. Li venis kiel delegito. 
  他是作为代办来的。 
  50. Li laboris penege, estante lignohakisto.   Z 
  作为一个砍柴工, 他工作非常努力。 
  51. Danĝere estas lasi lin plu en tiu libereco.     Z 
  再让他这么空闲下去很危险。 
  52. Li ne kuraĝis paroli ĉe la alesto de la mastro.   Z 
  在主人面前他没有勇气说。 
  53. Ili malaperis de subita teruro.   Z 
  他们因这意外的恐惧消失了。 
  54. Oni ne multe povis kompreni kaŭze de konstanta tusado de lia sekvanto.   Z 
  因为他的随从连续咳嗽, 人们谁也听不清。 
  55. Mi klarigos, por kio ni kunvenas.   Z 
  我来解释, 为什么我们来开会。 
  56. Laŭ la regularo tio estas malpermesata.   Z 
  按照规则, 这是不被允许的。 
  57. Ne ĉiam per aĝo mezuriĝas la saĝo.    Z 
  不要总是以年龄来衡量智慧。 
  58. Subite ŝi ekkaptis per ambaŭ manoj du belajn florojn.   Z 
  突然, 她用两只手摘下两朵美丽的花。 
  59. Li aranĝis la kurson helpe de siaj amikoj. 
  在朋友的帮助下, 他开了班。 
  60. Li kuris tridek kilometrojn.    Z 
  他跑了三十公里。 
  61. Aranĝu ilin en vicoj, po ses en vico.   Z 
  让他们排在队里, 每六人一队。 
  62. Ĉe lia lerteco, oni povas konfidi al li la taskon. 
  他够熟练, 可以把任务交给他。 
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  63. Eĉ ĉe la plej bona volo mi ne povas alkutimiĝi al tia ideo.    Z 
  即使是愿望再好, 我也无法接受那样的观点。 
  64. Ni pacience eltenis malgraŭ la multaj atakoj.    Z 
  我们耐心忍受了各种攻击。 
  65. Ili sidis, plenkreskuloj kaj tamen infanoj koncerne sian koron.   Z 
  他们坐着, 都是成年人, 却有着孩童的人。 
  66. Kiel li povas esti tiel blinda rilate sin mem?    Z 
  他怎么能对自己这样盲目? 
 
Rimarko: 
 1) 用 de, ĝis 时，要注意动词应是延续性的。 
  Li stariĝis je la oka kaj duono. 
  八点半的时候他站了起来。 
  Li staras tie de la oka kaj duono. 
  他从八点半就站在那里。 
  Ni laboros ĝis la 12-a de aprilo. 
  我们干到四月十二日。 
  Ni finos la laboron en la 12-a de aprilo. 
  我们将于四月十二日完工。 
 汉语的 “到……” 不全是 ĝis: 
 "他到现在还没起床。” 是这样译的： 
  Li ne ellitĝis ankoraŭ. 
  Li kuŝas plu en la lito. 
 "直到去年年底，我们完成了五项任务。” 译作： 
  Antaŭ la fino de la pasinta jaro ni plenumis 5 taskojn.  
 “到九点的时候他才起床。” 译如： 
  Li ellitiĝis je la naŭa. 
  Li fine ellitiĝis je la naŭa. 
  Li kuŝis ĝis la naŭa. 
 另外：de 与 ĝis 连用表示始终，相当于 dum: 
  Li legais hieraŭ dum la tago. 
  昨天他看了一整天书。 
  Li legadis hieraŭ de mateno ĝis vespero. 
  昨天他从早到晚一直在看书。 
  Li legadis hieraŭ la tutan tagon. 
  昨天他全天都在看书。 
 2) foje 与 iam 的区别见下例： 
  Foje (=iam) mi vizitis lin. 
  我曾去看望他。 
  Iam mi ofte vizitis lin. （不能用 foje) 
  我曾经常去看他。 
 3) Li kreskis granda. 
 有的说 granda 是表语，有的说是状语，有的说是状、表语。又如 
 Li edziĝis malriĉe. 说明结婚的状况，他的婚礼很简单，花费很少，（他可能很富有）： 
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 Li edziĝis malriĉa. 说明结婚时他的状况，结婚时他穷，（但婚礼可能很隆重，花费大）。 
 
Ekzerco 
 a. 译例句。 
 b. 译下列句子： 
  1. 你什么时候去学校？自己去吗？还是和别人去？ 
  Je kioma horo vi iros al lernejo? Ĉu vi iros sole aŭ kun aliaj? 
  2. 明天八点十分的时候你上我这儿来一趟。 
  Venu al mi, dek minutojn post la oka morgaŭ. 
  3. 你去哪里？为什么你不在这里呆着？ 
  Kien vi iras? Kial vi ne povas resti ĉi tie? 
  4. 房间里十分暖和，因为生了一个大火炉。 
  Estas varme en la ĉambro, pro la hejtita farnego. 
  5. 你要看到什么时候呀？那么厚的书是一两个小时也看不完的。去睡觉吧！ 
  Ĝis kiam vi legos? Enlitiĝu! Tiom dikan libron vi neeble tralegos en unu aŭ du horoj. 
  

La 7-a leciono 

LA TRIA VANGOFRAPO 
  
 En la mezo de la grandega centmila homamaso, la brikforma grundo kun siaj blankaj linioj 
ŝajnas tute malgranda. Nepriskribebla bruo plenigas la aeron. 
 Terbanks sidas apud Drive, inter granda grupo da entuziasmaj skotoj. 
 Nun li rigardas la grundon apogante la mentonon sur sia bastono. Li pensas, ke jam aperis la 
vesperaj ĵurnaloj, tio signifas, ke tiu fripono fine tamen fiaskis. Li ne sukcesos jam fari la trian 
vangon… Ankaŭ Drive tiel pensas. Ĉirkaŭrigardante li konstatas kontente, ke liaj du homoj estas 
en la homamaso kaj atentas. Cetere, inter la centmila amaso sidas privataj detektivoj. 
 Nun la du trupoj eniras, aperas ankaŭ la juĝistoj. La juĝisto staras inter la du teamoj: Celtic 
kaj Tottenham. 
 Komenciĝas la pokalkonkurso. La pilko flugas tien kaj reen. Jen ĝi ruliĝas laŭ la dekstra taĉo, 
sub ies piedo… Jen la avanulo de Celtic ekŝotas kaj la pilko flugas rekte en la golejon de 
Tottenham.  
 Tio treege entuziasmigas la skotan grupon sidantan hazarde ĉirkaŭ Terbanks. La povoplena 
barbo dancas, kiam li krias: Hura! Celtic! 
 Sed en la tempo de la dua duono Tottenham egaligas la rezulton, kaj multaj krias pri eraro de 
la juĝisto: laŭdire la dekstra avanulo pafis de malĝusta flanko. La maljunulo kun povoplena barbo 
skuas sian pugnon kaj krias: 
 "La londonanoj subaĉetis Keeperon! La londonanoj trompas. Trompistoj! Ĉarlatanoj! Fi! 
Fi!…" 
 "Fi!" reeĥas la grupo. Tiam Terbanks alkrias la maljunulon: 
 "Asertu antaŭ la juĝisto! Ne kriaĉu tie ĉi!" 
 Drive nervoze rigardas la Terbanks. La barbulo krias: 
 "Skotoj, ĉu vi aŭdis! Jen unu el la subaĉetintoj! Ili vetas pri la pokalo en la borso!" 
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 Ĝuste en tiu momento la centra avanulo de Celtic pafas la gajnantan golon; la juĝisto kuras al 
la reto, la lundantoj de Tottenham geste protestas. Eksplodas grandega bruo, muĝado, kriado. 
Ankaŭ Terbanks eksaltas, krias ion al la barbulo. Pro tio la barbulo plenforte vangofrapas la 
ŝtalregon. 
 Drive volas salti sur lin, sed li trovas sin kontraŭ cent kvindek riskemaj skotaj 
futbalfanatikuloj! Ili ĉirkaŭprenas la barbulon. La barbulo diras: 
 "Li diris, ke ne estis golo! La juĝisto jam trompis dufoje! Tio jam estis la tria, ĉu vi 
komprenas!" kaj li okulumas al Terbanks, "estis la tria! Ĉu?" 
 Drive saltas antaŭen, sed oni kaptas lin. "Ne temas pri tio!" li kriegas plenforte. "Ne temas pri 
la golo!" 
 "Sed jes," krias la skotoj, "temas pri la golo!" 
 "Mi estas detektiv-inspektoro!" krias Drive, "kaj mi volas kapti tiun friponon!" 
 La skotoj ridegas. La juĝisto rekonas la golon, la viro kun povoplena barbo estas donata de 
mano al mano ĝis li malaperas en la homamaso. Post kvarona horo li jam havas nenian barbon kaj 
sur la transa flanko de la grundo li salutas, balancante la ĉapelon, knabinon kun eksterordinare 
belaj, bluaj grandaj okuloj. Sed la knabino ŝajnigas, ke ŝi ne konus lin. Unu el siaj amikinoj eĉ 
atentigas ŝin: 
 "Maisie, ĉu ne vin salutas tiu ĉi beleta junulo?" 
 Maisie rigardas al la montrita loko. 
 "Mi ne konas lin, " ŝi diras, "kaj li tute ne estas beleta." 
  
Rimarko: 
 1) brikforma grundo 
 长方形的足球场（砖形的……） 
 2) celtic kaj Tottenham 
 这是两个足球代表队的名称 
 3) pokalkonkurso 锦标赛 
 4) en la tempo de la dua duono 下半场 
 5) Keeperon (Keeper 裁判员的名字） 
 6) ĉarlatano 里的 an 不是后  
 7) futbalfanatikulo 球迷 
  
Gramatiko 
 状语是用什么词表示的呢？ 
 a. 副   词：  1. Mi tre amas tiun libron. 
              2. Se vi scius, kiu li estas, vi lin pli estimus.     z 
              3. Oni kantadis tage kaj nokte. 
  
 b. 分词副词:  4. Promenante sur la strato, li falis.       z 
              5. Li venis tute ne atendite. 
              6. Ironte promeni, purigu vian veston. 
              7. Eĉ guto malgranda, konstante frapante, traboras la monton.    z 
              8. Neniam insultu, ne parolinte kun la insultoto.   z 
 c. 宾格       9. Mi iras Berlinon. 
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              10. Li staras tri paŝojn de la fenestro. 
              11. Li foriris la 2-an de marto. 
              12. Kiam vi revenos hejmen? 
 ĉ. 前置词短语： 13. De tempo al tempo la flamo ekflagradis.     z 
                14. Li povis kuŝi ok ĝis naŭ jarojn.      z 
                15. Li foriris kun du libroj sub la brako. 
                16. Mi saltadis la tutan tempon de loko al loko.    z 
                17. Kial li restas sen ĉapo sur la kapo ekstere? 
 d. 动词不定式:   18. Kiam mi kuŝiĝos dormi?  z 
                 19. Iru serĉi la azeninojn.     z 
                 20. Oni vokas la bovon ne festeni sed treni.    z 
                 21. Kiu rabi eliras, ofte nuda revenas.      z 
 e. 名词：       22. Ĉio transturniĝis, la fundo supren.    z 
                23. Li terure falis, la kapo altere. 
 f. 形容词：     24. La parto plej vasta venas la lasta.    z  
                 25. Ili petis la permeson naĝi solaj kelkan distancon.  z 
  
Rimarko 
 1) 只有是同一人或物的情况下才能用分词，否则用：antaŭ, dum, post… 
  Post lia estingo de la lumo, mi enlitiĝis. 
  他熄了灯以后我上床睡觉。 
  Estinginte la lumon, mi enlitiĝis. 
  我关了灯以后就上床睡觉。 
  Dum lia estingo de la lumo, mi enlitiĝis. 
  他正要熄灯的时候我上床。 
  Estingante la lumon mi enlitiĝas. 
  我一边拉灯一边上床。 
  Antaŭ lia estingo de la lumo, mi enlitiĝis. 
  在他关灯之前我就躺在床上。 
  Estingonte la lumon, mi enlitiĝis. 
  我先躺下再熄灯。 
 2）根据 Z 的例句：pendi tiun ĉi kanajlon sub la ĉielo la kapon malsupre.(将那个恶棍头朝

下吊在外面） 
 有人提议，如果谓语是自动词，又专指身体部位时，可以仿效： 
  Ŝi sidas, la brakojn kunmetitaj. 
  她手交叉地坐着。 
  Ŝi vagadis, la okulojn ruĝaj de plorado. 
  她徘徊着，眼睛哭红了。 
  Ŝi sidas, kun la brakoj kunmetitaj. 
  Ŝi vagadis, kun la okuloj ruĝiĝintaj de plorado. 
  Ŝi vagis kaj vagis, kaj la okuloj jam ruĝiĝis de plorado. 
 3) sen…i  与 ne…ante 的区别在于前者的语气较强，侧重于突然性或特殊性，而后者

则仅对一般事实的否定。 
  Sen paroli (eĉ se oni ne volas paroli) pri la versarto, la tie esprimita ideo estas 
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admirinda. 
  姑且不提诗的艺术，就其构思已令人赞叹。 
  Ne parolante (ĉar mia temo ne estas) pri la versarto, mi do ne analizos la ritmon. 
  我不谈诗的艺术，也就不去分析韵律了。 
 4) 不定式一般表示目的： 
  Tempas (por) dormi. 
  该睡觉了。 
  Iru (por) fermi la pordon! 
  去关门！ 
 5）名词的这种用法少见，一般都加 kun, (见 rimarko 2) 
  Ĉio transturniĝis kun la fundo supren. 
 6)  naĝi sola 与 naĝi sole  的区别在于前者指人（不与别人一起），后者指方式，相当

于 nur。 
  再请看下面例子： 
  Mi legis la unuan la leteron. = Mi la unua legis la leteron. (sekve mia amiko legis…） 
  我第一个看信。 
  Mi legis unue la leteron. (poste ĵurnalon) 
  我先看信。 
  Mi legis la unuan leteron. (la aliajn ne) 
  我看第一封信。 
  Mi legis unu fojon la leteron. (kaj lasis ĝin) 
  那封信我只看一次。 
  Mi legis unuafoje la leteron. (antaŭe ne) 
  我第一回看那封信。 
 
Ekzerco 

a. 译例句。 
  1. Mi tre amas tiun libron. 
   我喜欢那本书。 
  2. Se vi scius, kiu li estas, vi lin pli estimus.     Z 

  如果你知道他是谁,你会更敬重他。 
  3. Oni kantadis tage kaj nokte. 
   人们从早唱到晚。 
  4. Promenante sur la strato, li falis.       Z 
   在街道上散步的时候, 他摔倒了。 
  5. Li venis tute ne atendite. 
    他的到访不在预料之中。 
  6. Ironte promeni, purigu vian veston. 
   去散步之前, 整理一下你的衣服。 
  7. Eĉ guto malgranda, konstante frapante, traboras la monton.    Z 
   水滴石穿。 
  8. Neniam insultu, ne parolinte kun la insultoto.   Z 
   在和被骂的人谈话之前, 先别骂他。 
  9. Mi iras Berlinon. 
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   我去柏林。 
  10. Li staras tri paŝojn de la fenestro. 
   他站在离窗三步远的地方。 
  11. Li foriris la 2-an de marto. 
   他三月二日离开的。 
  12. Kiam vi revenos hejmen? 
   你什么时候回家? 
  13. De tempo al tempo la flamo ekflagradis.     Z 
   火光不断摇曳。 
  14. Li povis kuŝi ok ĝis naŭ jarojn.      Z 
   他能躺八到九年。 
  15. Li foriris kun du libroj sub la brako. 
   他夹着两本书离开了。 
  16. Mi saltadis la tutan tempon de loko al loko.    Z 
  整个时间内,我都在跳来跳去。 
  17. Kial li restas sen ĉapo sur la kapo ekstere? 
   为什么他不戴帽子呆在外面。 
  18. Kiam mi kuŝiĝos dormi?  Z 
   什么时候我能躺下睡觉? 
  19. Iru serĉi la azeninojn.     Z 
   去找母驴。 
  20. Oni vokas la bovon ne festeni sed treni.    Z 
   他们吆喝牛, 不是为了美飧, 是为了耕作。 
  21. Kiu rabi eliras, ofte nuda revenas.      Z 
   出去抢劫, 常常一无所有（赤身裸体）地回来。 
  22. Ĉio transturniĝis, la fundo supren.    Z 
   一切都翻了个个, 底变成了天. 
  23. Li terure falis, la kapo altere. 
   他脸朝下摔得很厉害。 
  24. La parto plej vasta venas la lasta.    z  
   宽的部分在 后。 
  25. Ili petis la permeson naĝi solaj kelkan distancon.  z 
   他们请求单独游一段距离。 

b. 将课文中的状语列出来。 
c. 译下面短文： 

 昨天晚上，吃完饭后我就去会场。 
 会场上已经有许多人。我是 后一个到的。 
 我坐在 后一排。过了几分钟我发现脚底下有什么东西。我弯下腰，把它拣了起来。原

来是一个钱包！ 
 我问两旁的同志：“你丢失什么没有？” 
 他们都摇摇头。我把钱包放进口袋里…… 
 Hieraŭ vespermanĝinte, mi iris al kunvenejo. Multaj homoj ĉeestis kaj mi estis la lasta. Mi 
sidis en la plej malantaŭa vico. Post minutoj mi sentis ion sub mia piedo. Do mi min klinis kaj 
levis ĝin. Jen monujo. 
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 "Ĉu vi perdis ion? " mi demandis homojn ĉirkaŭ mi. Ili skuis siajn kapojn. Mi enpoŝigis la 
monujon..... 
  

 

La 8-a leciono 

MAISIE 
 Post la fino de la konkurso ekstraj eldonoj de ĵurnaloj anoncas, ke la skotoj venkis ĉiufronte: 
Celtic gajnis la pokalon kaj Tenson la trian fojon vangofrapis sinjoron Astor Terbanks. 
 Maisie skribas al Age, ke ŝi atendos sinjoron Tenson vespere je la naŭa, antaŭ la trinkejo en 
Grosvenor Square. 
 Samtempe en la ĉirkaŭaĵo kaŝiĝas detektivoj. Ili miksiĝas inter la pasantoj. Ankaŭ Maisie 
promenas tie. Sed ho ve, neniu venas, tio estas, Tenson ne aperas. 
 Tri kvaronojn antaŭ la deka la detektivoj seniluziigite forlasas la lokon, kaj Maisie saltas en 
aŭtobuson. Interne junulo ŝin salutas. Jen Tenson! 
 Maisie havigas veturilon kaj Tenson sidiĝas al la direktilo. Ili veturas al Dorking. post agrabla 
veturo ili atingas proksiman arbaron. Aero freŝa, balzama, preskaŭ sveniga. Maisie luktas kontraŭ 
ĝi. 
 Ĉe malhela vojo Tenson haltigas la aŭton, sed li ne eliras; li plektas la fingrojn kaj gapas al la 
luno: 
 "Kiom flava!" 
 Maisie ŝtele rigardas al la luno kaj konstatas, ke ĝi vere flavas. Sed ŝi ne volas atenti tion, 
kion diris la viro. Venĝi, ŝi pensas, mi estas ĉi tie por venĝi! 
 "Bonvolu," ŝi diras milde, "rigardi, ĉu brulas la malantaŭa lampo!" 
 Tenson elsaltas ridante kaj iras malantaŭ la veturilon. En tiu minuto Maisie ekfunkciigas la 
motoron. Ŝi lasas Tenson en la arbaro, sen rerigardi. 
 Ŝi haltas survoje, ĉar la benzino jam konsumiĝis. Kaj — subite ŝi vidas, ke Tenson grimpas el 
la pakloko. 
 "Ne troigo," diras Tenson senpasie, "ke vi havas eksterordinare belajn okulojn…Volonte mi 
estus… tute via fianĉo…" 
 Li levas la ĉapelon kaj ekiras en la mallumon. 
 "Tiam ĉesigu la vangofrapon!!" postkrias lin Maisie, senintence. 
 Ŝi malamas lin. Ŝi volas nur venĝi. Sed… malsukceso ĉiuflanke… kaj la benzino… kaj tiu 
stultulo foriras! 
 Post kelkaj minutoj ŝi krias preskaŭ senvole: 
 "MacPhab!" La voĉo ŝvebas en la aero, kaj neniu respondo venas el la mallumo. 
 "Sinjoro…Tenson!" 
 Aŭdiĝas nur la susuroj de folioj. 
 "Tenny!" 
 En ĉi tiu momento la viro ekparolas malantaŭ ŝia dorso: 
 "Kial vi kriadas, kiam mi estas ĉi tie?… 
 "Abomenindulo!" diras la knabino, "Kion mi faros pri la veturilo? Ĝi ne enhavas benzinon. 
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Mi devus jam esti hejme." 
 "Mi puŝos ĝin," respondas Tenson. "Eliru." 
 La knabino senespere krias: 
 "Ĉu vi iru por benzino? Jen la ujo." 
 "Volonte, se vi iros kun mi. Sola estus enue." 
 Freneze! pensas Maisie, mi venis ĉi tien kun tia ulo! Ĉu mi bezonas tiajn aventurojn?! 
 "Kial vi silentas?"aŭdiĝas la voĉo de Tenson. 
 "Mi timas." 
 "Ne timu! Mi gardos vin kontraŭ ĉiu." 
 "Kiu do gardu min kontraŭ vi?" 
 "Ĉu? Kial? Ĉu vi rigardas min rabisto de knabinoj?" Mi povas ne nur bati, sed ankaŭ 
karesi…" 
 "Prefere batu!" La knabino paliĝas de kolero. Ŝi sentas, ke ŝi eltrovos la solvon; sed nun ŝi 
devas prokrasti la aferon. 
 Alportinte benzinon ili iras al la aŭto. 
 Maisie stumblas pro radiko kaj fale sidiĝas. Tenson ne helpas ŝin stariĝi, sed senvorte sidiĝas 
apud ŝi. 
 "Kio?" la knabino krias al li kun fulmaj okuloj, "ĉu vi pensas, ke memvole mi sidiĝis? Ĉu vi, 
perforta ulo, pensas, ke mi bedaŭras forlasi vian kunecon? Hejme oni atendas min." 
 "Min neniu atendas hejme." 
 "Tio min ne koncernas!" 
 Fine ambaŭ leviĝas kaj eniĝas la aŭton. 
  
Rimarko: 
 1) Grosvenor Square 格罗斯维诺广场 
 2) pakloko 汽车后面放行李的地方 
  
Gramatiko 
 "我们世界语者应当比以往任何时候更加努力工作。” 这是柴门霍夫说的：Ni, 
esperantistoj, devas labori pli energie ol iam. 
 现在咱们作个句法分析：这个句子的主语是 ni 呢还是 esperantistoj? 显然是 ni。那么，

两边用逗号隔开的 esperantistoj 是什么成分呢？咱们姑且叫它同位语，因为它与主语（或宾

语等）处于并列的地位，并有相同的语法形式。 
 同位语一般用名词表示，作补充说明。那么，被说明的也是名词和代词。书写中可用逗

号隔开： 
 1. La diablo lin prenu, la sentaŭgulon!   z 
 2. Cila naskis Tubalkainon, forĝanton de diversaj majstraĵoj.    z 
 3. La loko, trumpetisto de l' mateno, vekas nin dormantojn.   z 
 如果二者间有表示同等成分的（如 aŭ, nome, alinome…) 副词时，则一定要用逗号隔开： 
 4. Patriotismo, aŭ servado al la patrujo, mi nomas nur servadon al la bono de ĉiuj miaj 
sampatrujanoj.   z 
 5. Al la lernado ni povas dediĉi nur parton de nia mallonga vivo, nome niajn infanajn kaj 
junulajn jarojn.   z 
 6. Petro, alinome, Bovo, estas bove forta, bove obstina, bove energia kaj bove honesta. 
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 "同志，你去哪儿？” 变成世界语的话，你觉得易如反掌： 
 "Kien vi iras, kamarado?" 
 后一个词是什么成分？说它是句子成分嘛，有点勉强；不承认它吗，它又呆在句子里。

它是一种称呼，不如把它叫做呼语算了： 
 7. Kara Evelino, ŝi diris, parodonu…   z 
 8. Vi, Marinjo, ion bezonas de mi?    z 
 9. Ni atendas vin, Savonto de la mondo!   z 
 10. Ĝi vin interesas, Evelino?    z 
 11. Ha, ĝi estas vi, fraŭlino Klaro!   z 
 12. Ĉu vi konas tiun, ho stultulo? 
 13. Do nun, ho mia kapo, laboru!   z 
 14. Sed, mia Ignacio, li skribis, ke…   z 
 由上可见，呼语与其他成分没有语法关系，因此永远是主格，并且用逗号隔开。其次，

它往往带一些修饰语，或者与叹词连用。另外，疑问句中的呼语一般放在 后。 
 
Rimarko: 
 1）有的语法书将同位语并入定语，视为处于同位格的定语，起限定或说明作用。 
 2）以专有名词为同位语的语法变化是否要一致，仍然有分歧，实践中从柴门霍夫开始

就不统一： 
 Li elektis la monton Cionon.   z 
 他选择了西翁山。（格一致） 
 Ili forsendis sian fratinon Rebekan.    z 
 他们把妹妹吕贝卡打发走。（同格） 
 然而： 
 Li ne komprenas la lingvon Espernato.    z 
 他不懂世界语（不同格） 
 Rajdigu mian filon Salomono sur mia mulo. 
 请把我儿子莎罗蒙抱上我的骡子。（不同格） 
 因此，有人建议，如果用宾格，就用逗号隔开： 
 Mi viids la filon de mia amiko, Karlon. 
 我看见我朋友的儿子卡尔。 
 (Mi vidis la filon de mia amiko Karlo.) 
 我看见我朋友的儿子卡尔。 
 3) 呼语有时容易与第三人称混淆，比如： 
 Amiko, manĝu! 
 朋友，吃掉！ 
 若是复数，就更分不清了，因此，在书写时一定要用逗号隔开，并且 好放在句末；朗

读时要注意停顿。 
 
Ekzerco 

a. 译例句 
  1. La diablo lin prenu, la sentaŭgulon!   Z 
   让这个废物见鬼去吧。 
  2. Cila naskis Tubalkainon, forĝanton de diversaj majstraĵoj.    Z 
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  土巴尔开诺是希拉的儿子, 一个锻造出不少杰作的人。 
  3. La koko, trumpetisto de l' mateno, vekas nin dormantojn.   Z 
  公鸡, 早晨的号手, 唤醒沉睡者。 
  4. Patriotismo, aŭ servado al la patrujo, mi nomas nur servadon al la bono de ĉiuj miaj 
sampatrujanoj.   Z 
  爱国, 为祖国服务, 我认为是为祖国的利益服务。  

我将为所有祖国人民利益的服务叫作爱国或为祖国服务。 
  5. Al la lernado ni povas dediĉi nur parton de nia mallonga vivo, nome niajn infanajn kaj 
junulajn jarojn.   Z 
  我们只能用自己的少年和青年时间致力于学习。 
  6. Petro, alinome, Bovo, estas bove forta, bove obstina, bove energia kaj bove honesta. 
  彼得, 外号叫牛, 就是象牛一样有力,象牛一样倔强, 象牛一样不知疲倦和象牛一样

诚实。 
  7. Kara Evelino, ŝi diris, parodonu…   z 
  她说, 亲爱的伊沃琳, 对不起…… 
  8. Vi, Marinjo, ion bezonas de mi?    z 
  你，玛琳，需要什么吗？ 
  9. Ni atendas vin, Savonto de la mondo!   Z 
  我们在等你，救世主！ 
  10. Ĝi vin interesas, Evelino?    Z 
  伊沃琳，它让你觉得有兴趣吗？ 
  11. Ha, ĝi estas vi, fraŭlino Klaro!   Z 
  哈，原来是你啊，克拉小姐。 
  12. Ĉu vi konas tiun, ho stultulo? 
  你这个笨蛋认识那个？ 
  13. Do nun, ho mia kapo, laboru!   Z 
  那，现在，让我的脑袋工作吧。 
  14. Sed, mia Ignacio, li skribis, ke…   z 
  但是，我的伊娜希，他来信说…… 

b. 译下列短文： 
 开完会后，我朝讲台的方向走去。我问旁边一个人：“同志，你看见大会主席牛同志了

没有？” “我刚才看见他正在那儿和人说话。”那位同志说完后就从我身边走过去。 
 我立即往那个地方跑过去。 
 可是什么人也没有。我赶快向大门口跑去。因为我想，主席一定会 后一个人走出去。

我等了半个钟头，还没看见他走出来。哼，你这个主席，到现在还不出来！ 
 Post kiam la kunveno finiĝis, mi iris al podio. “Kamarado, ĉu vi vidis la prezidanton Niu de 
nia kunveno?” Mi demandis al iu ĉe mi. “Ĵus mi vidis lin paroli kun aliaj tie.” Post tiuj vortoj la 
kamarado preteriris de mi. Mi tuj iris tien, sed neniu estis tie. Do mi aliris al pordego, kaj pensante, 
ke la prezidanto estu la lasta eliranto. Duonhoron mi atendis, sed ankoraŭ ne vidis lin. Ah, tiu 
prezidanto, kial li ne aperis ĝis nun? 
  
  
  

 



 48

La 9-a leciono 

TERBANKS 
 Maisie freneze hupas. La aŭto galopas, certe vekante multajn, silente dormantajn homojn el 
la unua dolĉa sonĝo. 
 Sed Maisie tute ne atentas tion. 
 Ankaŭ Astor Terbanks ne dormas! Li ne malkaŝas, ke li certe jam preskaŭ konsumiĝis, —  
kaj Maisie ne povas helpi! 
 Terbanks ŝiradas la randon de la piĵamo kaj kriegas. Li kriegas en la aŭdilon de la telefono. 
Liaj vejnoj ŝveliĝas kaj li pugne martelas la tablon. 
 Poste li subite senenergiiĝas. Li forlasas la aŭdilon kaj mezuras per fiksa rigardo la subite 
aperintan filinon. 
 "Kie vi estis?" 
 "En Dorking," respondas Maisie, "kun Tenson MacPhab". 
 "Kun kiu?" la ŝtalreĝo ne kredas siajn orelojn. 
 "Kun li." 
 Terbanks ekstaras. 
 "Kiel do tio povas esti?" la voĉo aŭdiĝas raŭka. 
 "Mi volis vin venĝi. Sed li forglitis el miaj manoj…" 
 Terbanks prenas la ŝultrojn de la filino. 
 "Lasu tiun zorgon al mi. Mi igos ĉi tiun ulon pendiĝi, senkapiĝi. Sed antaŭ ĉio mi arestigos 
lin." 
 Maisie ŝultrolevas. 
 "Paĉjo," ŝi diras, "nun bone atentu kaj estu forta. Tiun ĉi knabon ni taksis malalte. Li estas 
ruza, spitema. Kaj, bedaŭrinde, fanatika." 
 "Kial vi diras: bedaŭrinde?" 
 "Ĉar tiele li estas ne subaĉetebla." 
 La ŝtalreĝo kolere krias: 
 "Ĉu vi pensas, ke mi marĉandus kun li?" 
 Maisie ne respondas. Terbanks subite transformiĝas. 
 "Tio estas bona ideo," li diras, "Mi proponos al li sumon, por ke li ĉesigu la aferon. 
Finfine…" 
 Maisie ne kontraŭstaras. 
 "Kia estas via opinio?" 
 "Li ne akceptos ĝin." 
 Terbanks mangestas. 
 "Ne ekzistas tia homo, kiu ne akceptas monon!" 
 Li vokas la numeron de la nokta redakcio de Age. 
 "Ha lo! Mi petas la ĉefon. Tie ĉi parolas Astor Terbanks. Mi ŝatus paroli kun la fripono 
Wennington-Laskett, kiu havas rilaton kun la kanajlo MacPhab." 
 Oni kontaktigas lin. 
 "Ha lo! Ĉi tie Astor Terbanks. Ĉu estas vi? Ĉu vi inklinas transdoni sciigon al tiu porko?" 
 "Bonvolu," diras Wennington-Laskett. 
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 "Mi pagos dekmil pundojn, se li ĉesigos la aferon. Mi bezonas miajn nervojn, kaj verŝajne la 
polico ne povas min defendi." 
 "Momenton, S-ro Terbanks…" 
 La ĵurnalisto turniĝas al Tenson sidanta apud li. 
 "Terbanks volas paroli kun vi!" li diras rikane. 
 Tenson transprenas la aŭdilon. 
 "Ĉi tie parolas Tenson la ŝtalreĝo. Vi…" 
 "Nur rapide, ĉar mi ne havas tempon. Mi ne povas malŝpari minutojn por vi, S-ro Terbanks." 
 "Miaj konsilistoj persvadis min, ke mi pagu al vi dekmil pundojn, se vi ĉesigos la aferon kaj 
pardonpetos…“ 
 Tenson ekridas, 
 "Sinjoro, ne faru al vi iluziojn," li diras, "Morgaŭ vi ricevos la kvaran vangofrapon, eĉ tiam, 
se vi metos vian tutan havaĵon antaŭ miajn piedojn. Tio ĉe mi ne estas demando de mono. Vi 
piedfrapis en mian animon. Kaj pro tio mi instruos vin." 
 Li demetas la aŭdilon kaj frotas al si la manojn. Kiam la detektivoj informitaj de Terbanks 
eniras la ĉambron de Wennington-Laskett. Tenson MacPhab jam profunde dormas sur la kvina 
etaĝo de pensiono en Hammersmith. 
 
Rimarko: 
 1) stertori 是临死时发出的喉声。这里是气急败坏地嘟哝的意思。 
 2) Hammersmith 是街区名。 
 
Gramatiko: 
 句子的种类不少，其分类是交叉的。按有无人称来分有人称句，泛指（不定）人称句和

无人称句：按其结构又可分为简单句与复合（复杂）句，完全句和不完全句。 
 按其语气和目的又可分为叙述句，感叹句和疑问句： 
 a. 叙述句：（有人称之为陈述句） 
 这种句子的目的是叙述一个行为已经或正在或即将发生，描述一个人或一件事的存在已

否： 
  1. Ĉiu vulpo sian voston laŭdas.    z 
  2. La patro skribas leteron, kaj la infanoj preparas siajn lecionojn.   z 
  3. Mano pekis, dorso pagas.    z 
  4. Kiu vivos, tiu vidos.   z 
 由此可见，叙述句的特点是动词有时间的变化： 
 1）用现在时叙述一件事正在发生或一个动作正在进行： 
  5. Nun li diras al ni la veron. 
 或者叙述已发生者正在继续： 
  6. Jam de unu monato li malsanas. 
 或者叙述一般的事实，通常会有的事： 
  7. En vintro oni hejtas la fornojn. 
 或者叙述永恒的事实，客观真理： 
  8. Du kaj du faras kvar.  z 
  9. La vero ĉiam venkas.   z 
 或者叙述描绘已发生的事，使之生动。 
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  10. Subite eksonas pafo… ĉiuj en la domo leviĝas kaj kuras eksteren… 
 2) 用过去时来叙述已发生的事： 
  11. Hieraŭ li diris al mi la veron.   z 
 或者不再重复了的往事： 
  12. Tiu ĉi malfeliĉa infano devis du fojojn en ĉiu tago iri ĉerpi akvon.   z 
  13. En sia juneco li ofte petoladis. 
 3) 用将来时叙述即将发生的事： 
  14. Li diros al mi la veron.   z 
  15. Vi ne eliros, mi baros al vi la vojon. 
 或者说明意料中必将发生的事： 
  16. Post du horoj estos vespero. 
 或者表达语气很缓和的命令或希望： 
  17. Vi donos al mi la libron! 
 b. 感叹句： 
 这种句子的目的是表达强烈的感情（喜怒哀乐）： 
  18. Kio! Senhonte aŭkskulti!   z 
  19. Ho Dio, kion vi faras!   z 
  20. Aj, aj, aj, kia kokino!    z 
  21. Jen kia absurdo!    z 
  22. Ho, kial mi ne restis en Jeruzalemo!   z 
  23. Ĝis kiam vi kuŝos, sentaŭgulo!    z 
  24. “Kiel feliĉa mi estas, ke mi havas plezuron vidi vin!” 
  25. Ha, kiel agrabla!    z 
  26. Kiom multe mi donus por tio, ke vi povu ŝanĝiĝi!   z 
 由此可见，感叹句一般都有叹词或相关词或二者联用，放在句首；句末是叹号。有的句

子虽无叹词，但简短有力； 
  27. Neeble! 
  28. Neniam! 
  29. Dio mia! 
 c. 祈使句：（也有叫它命令句、愿望句、希求句的。） 
 这种句子的目的是表达一种愿望、请求、命令，让对方或第三者去做某事，或希望某事

成功。按其语气可分： 
 命令句： 
  30. Iru for! 
  31. For en la polvon, vi, brilanta ornamo!   z 
  32. Sufiĉe pri tio, mia amata, ni lasu ĝin!   z 
 请求句： 
  33. Venu, amiko! 
  34. Bonvolu sidiĝi! 
  35. Bonvole eniru! 
 愿望句： 
  36. Ho, se mi havas rifuĝejon!   z 
  37. Ho se la kato volus vin kapti, vi malbela estaĵo!   z 
  38. Se nur li portus bonan sciigon!   z 
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 ĉ. 疑问句： 
 这种句子的目的就是表示疑问，一般来说，句首都有疑问词，句末是问号；根据发问的

内容和语气可分整体问句： 
  39. Ĉu li venos? 
  40. Ĉu mi ĝojis pri malfeliĉo de mia malamiko?    z 
  41. Ĉu ĉiu el ili ne povis iam subfali al tia sorto?      z 
  42. Mi estu servanto de viaj hipoĥondriaj kapricoj?    z 
 (问的是整个内容，一般句首有疑问词 ĉu。） 
 部分问句：（针对某一成分发问，句首用相关词表中的疑问词）。 
  43. Kio estis liaj lastaj vortoj?    z 
  44. Kian respondon donis la mastrino? 
  45. Kial vi ploras?   z 
 反问句：（提出反诘，证实事实的存在，一般用 Ĉu ne…。如果将 ĉu ne 放在句末，则要

用逗号隔开。） 
  46. Ĉu mi ne ploris pri tiu, kiu havis malfeliĉan tempon?    z 
  47. Li jam foriris, ĉu ne? 
 双重问句：（一个问句中同时有若干被问的成分。） 
  48. Kiu mortigis kaj kiun? 
  49. Kiam kaj kie ni kunvenos? 
  50. Kiu kie super kiu kaj en kiu grado devas regi?   z 
 选择问句：（提出两个并列的成分，让对方作选择性的问答。一般用下面的复合连词） 
 ĉu… aŭ…： 
  51. Ĉu esti aŭ ne esti?   z 
  52. Ĉu li estas maljuna aŭ juna?   z 
  53. Kiun vi volas, ĉu kafon aŭ teon? 
  54. Kiu el ni kapablus tion? 
 
Rimarko: 
 1) 句子的分类各家不一。比如有的主张按动词词尾分：叙述式句、命令式句和条件式

句；有的分出假定句；有的把愿望句和命令句分开，将感叹句并入叙述句。 
 2) 个别叙述句的谓语是-us，表示假设性的叙述。如： 

Li elspezus eĉ la trezoron de Dario.   z 
  他甚至将达利的珍宝花掉。 
  Ĉe bonaj cirkontancoj mi entreprenus tiun laboron. 
  景况好的时候我就着手办那件事。 
 3) 命令句的 强烈形式是不定式： 
  Estingi ĉiujn! lampojn! 
  熄灭一切灯火！ 
  Ne ŝiri florojn! 
  勿摘花枝！ 
  Ne kraĉi sur plankon! 
  勿随地吐痰！ 
 4) 表示 缓和的请求可以用疑问句或叙述句： 
  Vi donos do al mi la foton. 
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  那么你会把相片给我吧。 
  Ĉu vi bonvolus prezenti tion? 
  你是否愿意把那件事讲述一下？ 
  Ĉu mi povus scii vian nomon? 
  我能否知道你的尊姓大名？ 
 5) 反问句有时可以用不定式： 
  Ĉu piki lin per mia halebardo?    z 
  用我的大戟戳死他吗？ 
  Kion fari? 
  怎么办？ 
 
Ekzerco 

a. 译例句。 
  1. Ĉiu vulpo sian voston laŭdas.    Z 
  狐狸都夸自己的尾巴。 
  2. La patro skribas leteron, kaj la infanoj preparas siajn lecionojn.   Z 
  那个父亲在写信, 儿子在准备自己的功课。 
  3. Mano pekis, dorso pagas.    Z 
  手犯了错, 脊背来偿还。 
  4. Kiu vivos, tiu vidos.   Z 
  活下去的人将会看见。 
  5. Nun li diras al ni la veron. 
  现在他正在向我们叙述真相。 
  6. Jam de unu monato li malsanas. 
  一个月前他就已经生病了。 
  7. En vintro oni hejtas la fornojn. 
  冬天里, 人们生起了火炉。 
  8. Du kaj du faras kvar.  Z 
  二加二等于四。 
  9. La vero ĉiam venkas.   Z 
  真理永远是胜利者。 
  10. Subite eksonas pafo… ĉiuj en la domo leviĝas kaj kuras eksteren… 
  突然, 枪响了, 房间里所有人都起来跑到外面。 
  11. Hieraŭ li diris al mi la veron.   z 
  昨天他向我诉说了真相。 
  12. Tiu ĉi malfeliĉa infano devis du fojojn en ĉiu tago iri ĉerpi akvon.   Z 
  那个不幸的孩子必须每天两次去取水。 
  13. En sia juneco li ofte petoladis. 
  在他小时候, 他非常淘气。 
  14. Li diros al mi la veron.   Z 
  他会向我说出真相的。 
  15. Vi ne eliros, mi baros al vi la vojon. 
  你出不去, 我会拦住你的。 
  16. Post du horoj estos vespero. 
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  再过两小时天就黑了。 
  17. Vi donos al mi la libron! 
  你得给我那本书。 
  18. Kio! Senhonte aŭkskulti!   Z 
  什么, 听着不害臊! 
  19. Ho Dio, kion vi faras!   Z 
  天啊, 上帝, 你在做什么呀! 
  20. Aj, aj, aj, kia kokino!    Z 
  哎呀呀, 这母鸡！ 
  21. Jen kia absurdo!    Z 
  唉, 多么荒唐！ 
  22. Ho, kial mi ne restis en Jeruzalemo!   Z 
  唉, 为什么我不留有在耶路撒冷！ 
  23. Ĝis kiam vi kuŝos, sentaŭgulo!    Z 
  你要躺到什么时候, 废物！ 
  24. Kiel feliĉa mi estas, ke mi havas plezuron vidi vin!" 
  有幸见到你, 我真是幸运! 
  25. Ha, kiel agrabla!    Z 
  哈,非常愉快！ 
  26. Kiom multe mi donus por tio, ke vi povu ŝanĝiĝi!   Z 
  为你的改变我做了多少努力！ 
  27. Neeble! 
  不可能! 
  28. Neniam! 
  从来没有! 
  29. Dio mia! 
  我的天! 
  30. Iru for! 
  滚开! 
  31. For en la polvon, vi, brilanta ornamo!   Z 
  化为尘土吧,你这华丽的外表！ 
  32. Sufiĉe pri tio, mia amata, ni lasu ĝin!   Z 
  亲爱的, 足够了, 放下它吧! 
  33. Venu, amiko! 
  来吧, 朋友! 
  34. Bonvolu sidiĝi! 
  请坐! 
  35. Bonvole eniru! 
  请出去! 
  36. Ho, se mi havas rifuĝejon!   Z 
  唉, 如果我能有避难之处该多好! 
  37. Ho se la kato volus vin kapti, vi malbela estaĵo!   Z 
  哦, 你这个坏东西, 被猫捉去吧! 
  38. Se nur li portus bonan sciigon!   Z 
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  只愿他会带来好消息！ 
  39. Ĉu li venos? 
  他会来吗? 
  40. Ĉu mi ĝojis pri malfeliĉo de mia malamiko?    Z 
  对我敌人的不幸我应该感到高兴? 
  41. Ĉu ĉiu el ili ne povis iam subfali al tia sorto?      Z 
  他们每个人不是曾经都有过那样的坎坷吗? 
  42. Mi estu servanto de viaj hipoĥondriaj kapricoj?    Z 
  我是来为你的疑心和反复无常服务的? 
  43. Kio estis liaj lastaj vortoj?    Z 
  他 后的话是什么? 
  44. Kian respondon donis la mastrino? 
  女老板 后怎么回答? 
  45. Kial vi ploras?   Z 
  你为什么哭了? 
  46. Ĉu mi ne ploris pri tiu, kiu havis malfeliĉan tempon?    Z 
  我不是为了那些有不幸的时光的人哭泣吗? 
  47. Li jam foriris, ĉu ne? 
  他已经走了,不是吗? 
  48. Kiu mortigis kaj kiun? 
  是谁谋杀了谁? 
  49. Kiam kaj kie ni kunvenos? 
  什么时间, 在哪里我们开会? 
  50. Kiu kie super kiu kaj en kiu grado devas regi?   Z 
  谁统治谁, 在多大范围内? 
  51. Ĉu esti aŭ ne esti?   Z 
  是还是不是? 
  52. Ĉu li estas maljuna aŭ juna?   Z 
  他是年青还是年老的? 
  53. Kiun vi volas, ĉu kafon aŭ teon? 
  您想要什么, 咖啡还是茶? 
  54. Kiu el ni kapablus tion? 
  我们中谁能掌握这些? 

b. 根据本课学的指出课文中有什么样的句子。 
c. 译下列短文： 

 我终于找到了主席。我把钱包交给了他。第二天大清早，我还没起床的时候，就有人敲

门。“马大哈同志在家吗？” “请进！” 我大声喊到。“你丢钱包了没有？” 这是大会主席的声

音。“没有！” “你仔细找找！” 找了一阵以后我才发现自己的钱包是真的丢了。“你怎么知道

我的钱包丢了？” “昨天晚上你交了一个钱包，不是吗？那个钱包就是你自己的。” 
 Finfine mi trovis la prezidanton kaj donis al li la monujon. En la sekva mateno, antaŭ ol mi 
ellitiĝis, iu frapis je mia pordo. "Ĉu Kamarado Madaha estas ĉi tie?" "Bonvenon!" mi respondis 
laŭte. "Ĉu vi perdis vian monujon?" la sono de la prezidanto venis. "Ne". "Atente serĉu". Serĉinte 
iom da tempo, mi trovis, ke mia monujo perdiĝis. "Kiel vi scias pri mia perdita monujo?" "Hieraŭ 
vespere, vi donis monujon, ĉu ne? Tiu monujo ja estas la via." 
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La 10-a leciono 

LA KVARA VANGOFRAPO 
 Terbanks estas senespera. Li ne volas vidi homojn. Kiu kutimiĝis al potenco kaj respekto 
dum la tuta vivo, tiu konsumiĝis kompreneble sub la pezo de tiaj sinsekvaj hontigoj. 
 Oni ridas malkaŝe pri li. 
 Terbanks ne iras al la oficejo. Li diras, ke li iom malsanas. Li ordonas, ke al li venu neniu, 
nek detektivo nek servisto. Oni enlasu nur la hejman kuraciston. 
 Pro tiu famo, ke Astor Terbanks havas kapdoloron, la tuta Londono ridas. Kaj la ridado 
eksplodas en ridegon senliman, kiam la vesperaj ĵurnaloj aperas, kun la jena enhavo: 
 Hodiaŭ daŭris la serio de vangofrapoj, kiun oni komencis kontraŭ la gvidanto de la angla 
ekonomia vivo. Hodiaŭ Astor Terbanks pasigis la tagon en sia domo en Kensington. Li diris, ke 
oni enlasu nur la hejman kuraciston. La hejma kuracisto ja alvenis; li ekzamenis sinjoron Terbanks 
kaj trovis necese konsulti universitatan profesoron Myers. Li telefonis al la profesoro, kiu tuj 
enaŭtiĝis. La aŭton li mem kondukis kaj haltis antaŭ la domo en Kensington. Tie alpaŝis lin sinjoro 
kun instrumenta valizo — pri kiu poste evidentiĝis, ke li estis Tenson MacPhab — kaj prezentis 
sin, kiel la helpanton de la hejma kuracisto. Li petis profesoron Myers, ke li venu kun li en apartan 
ĉambron, ĉar la hejma kuracisto volas paroli kun li sen atestantoj. La pordisto senmalhelpe enlasis 
la valizan sinjoron venantan kun profesoro Myers. MacPhab prezentis seĝon al la profesoro kaj 
iris por venigi la hejman kuraciston. La du kuracistoj pritraktis la kazon kaj kiam ili reiris en la 
ĉambron de S-ro Terbanks, ili ne povis malhelpi ke la valiza sinjoro vangofrapu la ŝtalreĝon. 
Evidentiĝis, ke ambaŭ pensis, ke MacPhab estas helpanto de la alia. 
 MacPhab ŝlosis laŭ la kutima maniero la pordon post si kaj fuĝis per la aŭto de la profesoro. 
Kompreneble ankaŭ ĉifoje li ne preterlasis telefoni al la redakcioj de kelkaj ĵurnaloj kaj informi 
ilin pri la aŭdaca krimo kaj la maniero de la efektivigo. 
 La polico ĝuste esploris kun plej granda fervoro, kiel MacPhab sciis pri la alveno de 
universitata profesoro. Hodiaŭ ni jam povas respondi ankaŭ tiun demandon. Tenson, kiu estas 
bonega inĝeniero, luprenis telefonon ĉe la poŝto en Kensington, de kie li vokis la domon de 
Terbanks. Dum la aŭdilo kuŝis, per helpo de kupra drato li faris tiel nomatan 'konstantan interligon' 
kaj li subaŭskultis ĉiun parolon okazintan dum la antaŭtagmezo. 
 La ironio de la sorto estas tio, ke ĝuste tiun inventaĵon Tenson volis valorigi al la fabriko de 
Terbanks... 
 Terbanks sidas en mallumigita ĉambro ĝis la dekunua antaŭtagmeze. Li metas malvarman 
kompreson sur la vizaĝon kaj blasfemas, dormetante. Poste li venigas sian ŝoforon. 
 "Veturigu ĉi tien la aŭton, William. Poste stiru ĝin rekte al Scotland Yard, ĉe la enirejo apud 
Thames. Se iu ajn volas haltigi la veturilon, ne atentu lin!" 
 "Jes, sinjoro!" 
 Terbanks komencas kun apenaŭa memfido la matenmanĝon kaj post la manĝo li vestas sin. 
Li eliras kaj sin direktas al fermita aŭto en la remizo. 
 
Rimarko 
 1) Myers (人名) 
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 2)tielnomata = tiel nomata 所谓 
 3) Thames (地名) 
 
Gramatiko 
 如果将句子按其内容来分类, 则可以分为原始句、扩展句和压缩句。 
 a. 原始句： 
 诸君知道，呀呀学语的小孩，只知道吃、喝、动弹。他们要表达的内容很简单，如“爸
爸抱”，“妈妈洗”，“娃娃吃”。这样的句子一般 多是两个词，即主语和谓语，很简单，很

原始，就叫它原始句。 
 可见，原始是完全句的 简单形式。 
  1. Panjo venas. 
  2. La kato miaŭas. 
  3. La knabino ludas. 
  4. La etulo pisas. 
  5. La etulino fekas. 
 b. 扩展句： 
 孩子长大了，接触的事物越来越多，从具体到抽象；思维能力也加强了，因此表达能力

也提高了。这时候，他不但知道吃，而且知道怎么吃，坐在哪儿吃，还知道这些饭菜是怎么

做的，大米白面是从哪儿来的。这时，他会说：“我吃得真饱。” “我吃的米是农民伯伯种

的。”…… 这样的一些句子，不但有主语和谓语，而且还有其他次要成分，有时候还有个别

成分的扩展，甚至扩展成为另一个句子。于是叫它为扩展句。 
  6. Estis al mi agrable dum la manĝo. 
  7. Mi gaje ludis kun la fratino. 
  8. Mi sidos tie, mi sidos ĉe la onklo, ĉar li estas tre bona al mi. 
  9. Mi vidis, ke la grasulo batas la pupon. 
  10. Mi ne bone aŭdis, kion li diris. 
  11. La grasulo estas tiel petolema, ke mi tre timas lin. 
  12. Mungu, alie la muksaĵo…！ 
 c. 压缩句： 
 孩子又长大了，不但会分析，而且会综合；在表达上不但会把句子扩展开，而且会将两

三个句子中相同成分省略掉，压缩成为一个句子。比如，他不说 “爸爸喝水，我喝水。” 而
说 “爸爸和我在喝水”。我们不妨把这样的句子叫做压缩句。 
  13. Paĉjo kaj mi trinkas sukeritan akvon. 
  14. Li tre koleris kaj insulte nomis min aĉulineto. 
  15. Jadvinjo jam multe lernis kaj ja multe progresis.    z 
  16. La arbaro zumis, susuris, flustris. 
  17. Mi vidis lin trinki teon. 
  18. Mi vidis lin legi libron kaj ŝin skribi leteron. 
  19. Mi forgesis la diritan de vi. 
 
Rimarko: 
 1) 有些表示自然现象的或心理的无主语句，不能叫原始句。 
  Neĝas. 
  Estas varme. 
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 2) 扩展句中的成分扩展成另一句者叫复合句，见第 13 课。 
 3) 有的语法书把 Mi forgesis la diritan de vi. 称为熔合句，即将主语与附句熔为一句： 
  Mi forgesis la aferon, kiun vi diris al mi. 
 
Ekzerco 

a. 译例句。 
  1. Panjo venas. 
  妈妈来了。 
  2. La kato miaŭas. 
  猫喵喵叫。 
  3. La knabino ludas. 
  小女孩在游戏。 
  4. La etulo pisas. 
  小孩子在撒尿。 
  5. La etulino fekas. 
  那个小女孩在大便。 
  6. Estis al mi agrable dum la manĝo. 
  这真是让我愉快的一餐。 
  7. Mi gaje ludis kun la fratino. 
  我和姐姐玩得很高兴。 
  8. Mi sidos tie, mi sidos ĉe la onklo, ĉar li estas tre bona al mi. 
  我会坐在那，坐在舅舅的边上，因为他对我很好。 
  9. Mi vidis, ke la grasulo batas la pupon. 
  我看见那个胖子在打玩偶。 
  10. Mi ne bone aŭdis, kion li diris. 
  我听不清他说了什么。 
  11. La grasulo estas tiel petolema, ke mi tre timas lin. 
  那个胖子太淘气了，我害怕他。 
  12. Mungu, alie la muksaĵo…！ 
  擤擤鼻涕，都流出来了。 
  13. Paĉjo kaj mi trinkas sukeritan akvon. 
  爸爸和我都喝糖水。 
  14. Li tre koleris kaj insulte nomis min aĉulineto. 
  他非常生气，骂我是坏女孩。 
  15. Jadvinjo jam multe lernis kaj ja multe progresis.    Z 
  亚得维娜学习刻苦，进步很快。 
  16. La arbaro zumis, susuris, flustris. 
     树林里风的嗡嗡声，树叶的沙沙声，还有轻轻的低语声。 
  17. Mi vidis lin trinki teon. 
  我看见他喝茶。 
  18. Mi vidis lin legi libron kaj ŝin skribi leteron. 
  我看见他读书，她在写信。 
  19. Mi forgesis la diritan de vi. 
  我忘了你说的话了。 
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b. 用扩展句译成世界语 
  1. 我看见他在写信。 
  Mi vidis, ke li skribas leteron. 
  2. 那里有一堵墙，我看不见。 
   Mi ne vidas, ĉar tie staras muro. 
  3. 门口有许多人在唱歌或者跳舞。 
  Ĉe la pordo troviĝas multaj homoj, kiuj kantas kaj dancas. 
  4. 小男孩可爱得我想亲他。 
  La knabeto estas tiel aminda, ke mi volas kisi ĝin. 
  5. 工作的时候不要抽烟。 
  Ne fumu kiam vi laboras. 
  6. 我不知道他叫什么名字。 
  Mi ne scias, kiel li nomiĝas. 

c. 用压缩句译成世界语。 
  1.他在跑步，他跌倒了。 
  Kurante li falas. 
  2. 我坐在椅子上，他坐在椅子上。 
  Mi kaj lin sidas sur seĝo. 
  3. 我看见他在吃饭。 
  Mi vidas lin manĝanta. 
  4. 我不知道他叫什么名字。 
  Mi ne scias lian nomon. 
  5. 我们在努力学习，我们在进步。 
  Ni diligente lernas kaj progresas. 
  6. 他不去，她不去，我也不去。 
  Li ne iros, nek ŝi, nek mi. 
 
DIALOGO II 
 1. — Ulo, kial vi persekutas min? 
  喂，你干嘛紧紧跟着我？ 
  — Mi ne persekutas, mi nur postkuras, por demandi pri la dua ventrobato. 
  我不想对你干嘛，我只想知道第二次打你肚子是怎么回事。 
 2. — Ne la dua ventrobato. La dua bato, kaj la batita parto estas la ventro. 
  不是第二次打肚子，是第二次被打的地方是肚子。 
  — Kiel povas tiel okazi? 
  怎么回事？ 
 3. — Certe, certe…nu do, por kio la ventro? 
  当然，当然，为什么正好是肚子？ 
  — Por nenio… 
  不为什么…… 
 4. — Por nenio?! Vi do ne bezonas la ventron? 
  不为什么？你不需要肚子？ 
  — La ventro estas ventro, en kiu estas stomako kaj intestoj… 
  肚子就是肚子，里面有胃和肠…… 
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 5. — Por kio estas la stomako kaj la intestoj? 
  为什么是胃和肠？ 
  — Ili laboras senlace por ke la vivo daŭru. 
  为了生命的延续它们不停地工作。 
 6. — Sed en mi ili strikas jam du tagojn, kaj tamen mi vivas. 
  可我这他们已经罢工两天了，我还活着。 
  — Sed kiel ili povus striki? Ho, mi komprenas, ĉar vi tro ŝarĝas ilin. Dum la manĝado vi 
estas brava, senlaca, energia; vi tute forgesas, ke ili jam tro laciĝis. 
  他们怎么能罢工？哦，我明白了，因为你让他们负担过重了。 吃饭的时候，你太

厉害了，不停地吃，撑着了；你忘了他们太辛苦了。 
 7. — Ĝuste tiel vi batis mian ventron… 
  正因如此，你打我的肚子。 
  — Ho ho ho! 
  哦，我的天。 
 8. — Rigardu, ĝi iom kaviĝis. 
  看，它还有点凹陷。 
  — Ne tiom evidente. Vi devus ripozigi ilin almenaŭ unu semajnon. Sub la ventro estas tiom 
da graso, sufiĉa por preskaŭ du monatoj, ke vi enenrgie laboru anstataŭ batali ĉe la manĝotablo. 
  不那么明显。 你应该让他们休息至少一周。肚子下面那么多油，足够你支撑两个

月，你旺盛的精力可以去工作而不是去吃。 
 9. — Sed…kion fari? Mi ne povas elteni plu la senmanĝecon. 
  但，做什么呢？我不能忍受绝食。 
  — Persistu! 
  坚持。 
 10. — Jes, mi persistadas. (Li kraĉas. ) Diablo! 
  是，我坚持。（他吐了口痰）魔鬼！ 
 — Kio?! 
  什么？ 
 11. — Kio? 
  什么什么？ 
 — Tiom da malpuraĵoj ruliĝis el via buŝo… 
  那么多脏东西从你嘴里出来。 
 12. — Kiaj malpuraĵoj? Ne, ĉiutage mi brosas la dentojn dufoje kaj gargaras trifoje. La buŝo 
mia — he he! — absolute pura. Kaj cetere, mi banas min en varmeta akvo preskaŭ en ĉiu tago… 
  什么脏东西？不，我每天两次刷牙，温水漱口三次，而且几乎每天…… 
 — Ho jes, eble la buŝo estus pura. Tamen la stomako, tro ŝarĝita, entenas multe da malpuraĵoj, 
ke de tempo al tempo iaj eroj ŝprucas eksteren tra la buŝo. 
  哦，是，可能那样嘴巴就干净了。然而，胃里面有很多脏东西，那些脏东西时不时

的从嘴里喷到外面。 
 13. — Tiom malpli! Ĉion, kion mi manĝis, mi diktis, ke oni zorge lavu… 
  没有那么多！我吃的一切，都是让人精心洗干净的。 
 — Bonvolu respondi, kion vi ĵus elbuŝigis? 
  请回答：刚才从你嘴里出来的是什么？ 
 14. — M…mu---mukaĵon. 
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  呣，痰。 
 — Ĉu la mukaĵo estas pura? 
  痰是干净的吗？ 
 15. — …jes… mia mukaĵo kaj salivo estas tre puraj. 
  ……是…… 我的痰和唾液是干净的。 
 — Kial do vi ne englutis tiajn aĵojn? 
  那你为什么不咽下去？ 
 16. — Mi…ne tre emas… kial mi devus engluti ilin, se mi ne bezonus? 
  我……不那么喜欢…… 为什么我要咽下去我不需要的东西？ 
 — Vi certe sentas la mukaĵon ion… 
  你一定觉得痰…… 
 17. — Malpura! Mi devas konfesi tion. 
  不干净！我应该承认错误。 
 — Kien vi eligis la mukaĵon? 
  你把痰吐哪儿了？ 
 18. — Pardonu, mi jam forgesis; sed verŝajne ne sur vian vizaĝon nek sur vian veston nek sur 
viajn ŝuojn… 
  对不起，我已经忘记了，但是好像没有吐在你的脸上，衣服上或者你的鞋上…… 
 — Mallevu la kapon! 
  低下头！ 
 19. — Kie? 
  在哪儿？ 
 — Tie, apud la florpoto. La mukaĵo senbride kaj malice kuŝas tie, timigante la ĉarmajn 
florojn. 
  那儿，花盆边上。那痰就在那儿，恐吓迷人的花。 
 20. — Ĉu tio koncernas…? 
  那有什么关系……？ 
 — Nek min nek la florojn, ĉu ne? 
  与我无关，与花无关，是吗？ 
 21. — Hm… 
  呣…… 
 — Atente rigardu: belaj floroj apud via mukaĵo kiel vi pensas? 
  注意看：美丽的花有一口痰，你有何感想？ 
 22. — … 
  …… 
 — Nun bonvole respondu, kio estas diablo? 
  请回答，什么是魔鬼？ 
 23. — Mi ne scias. 
  我不知道。 
 — Kial estas diablo? 
  为什么是魔鬼？ 
 24. — Mi neniam vidis. 
  我从来没看见过。 
 — Kiel vi pensas pri la diablo? 
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  你是怎么想像魔鬼的？ 
 25. — Certe malbona, terura, malica, malpura… 
  当然不好，恐怕，无礼，肮脏…… 
 — Tute egale, ĉu ĝi ekzistas, ĉu ne, ĝi estas ege malpura. Tion vi rekonas? 
  完全正确，现在它发生了，不是吗？很肮脏。你认识了吗？ 
 26. — Jes. 
  是的。 
 — Kion vi ĵus diris? 
  你刚才说什么？ 
 27. — Kiam? 
  什么时候？ 
 — Post la kraĉado. 
  吐痰后。 
 28. — Dia…dia-…ho ve! Batu mian buŝon! Mi, aĉa malpurulo, mi estas erara. Jes, oni ne 
devas kraĉi laŭplaĉe…mi…al la diablo！ 
  上帝，上帝……哦，请打我的嘴巴！我是个肮脏的人，我错了，是的，人们不应该

随意吐痰……我……是个魔鬼！ 
 — Denove! 
  再来一遍！ 
 29. — Kio denova? Ĉu mi ne konfesis mian eraron? 
  再来一遍什么？我不可以忏悔过失吗？ 
 — Vi konfesis, sed konfesante vi venigis la diablon kiel atestanton… 
  你忏悔，但是要忏悔你引来了魔鬼。 

30. — Jen jen jen! Batu mian buŝon, diablo, se vi ne batos. Mi mem batos ĝin… 
  是，是，是！打我的嘴巴吧，魔鬼，如果你不打，我自己打。 
 — Do la trian baton vi mem faris. 
  对了，第三次是你自己打的。 
 31. — Mi pretas por la kvara… 
  我准备第四次…… 
  
<补充读物> 
 Vortludoj 
 1. Kiu ano ne estas homo? 
 2. Kiu arbo kreskas sur la haŭto? 
 3. Kiu avo ne karesas? 
 4. Kiu ajlo ne estas digestebla? 
 5. Kiun amanton ŝatas ĉiuj virinoj? 
 6. Kiu aĝo neniam utilas? 
 7. Kiu arbo ne havas branĉojn? 
 8. Kiun anon oni ĉiam piedpremas? 
 9. Kiu ankro ne havas ĉenon? 
 10. Kiu ario ne estas agrabla? 
 (el Gaja Leganto per Esperanto, de P.E.Schwerin) 
 (这是从澳大利亚有名的世界语者 Schwerin 所著的世界语读物内摘出的十条字谜。谜底
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见于下期《辅导材料》。如何拆，比如第十条：哪个歌调令人不愉快？ario 是歌调，ne estas 
agrabla, 就是 malagrabla, 就是 mal-ario. malario 是疟疾。这能愉快吗？） 
   

Lupo kaj ŝafido 
 Eta ŝafidino foje perdis la ŝafaron kaj restis sola en arbaro. Ŝi vagis longe kaj serĉis la 
kunulojn kaj la paŝtiston, sed ŝi ne trovis ilin. Ŝi trinkis la freŝan akvon, kiu fluis en la rivereto. Tio 
trankviligis la soifon kaj refreŝigis ŝin. 
 Tiam venis al la rivereto ĉasanta lupo. Ankaŭ la lupo trankviligis sian soifon kelkajn paŝojn 
plu supre. 
 La lupo ekvidis la ŝafidinon, alpaŝis kaj salutis ŝajne afable: 
 — Bonan tagon, ŝafineto. 
 — Bonan tagon, sinjoro lupo, estis la respondo. 
 — Sed kial ci malpurigas mian trinkujon, la lupo riproĉis. Mi punos cin pro cia senhonteco. 
 — Via moŝto, neniel mi povas malpurigi vian akvon. Mi ja trinkas pli sube ol vi. 
 — Ĉu ci penas senkulpigi cin! Vane, ŝafineto, mi scias pri kio mi riproĉas cin. Certe ci estas 
la sama senhontulino, kiu min kritikis en pasinta somero. 
 — Ne eble, via moŝto, ĉar tiam mi ankoraŭ ne estis! 
 — Se ne estis ci, estis certe cia fratino. 
 — Mi ne havas fratinon, grandsinjoro! 
 — Estis do cia patrino aŭ alia parencino, la lupo ekkriis kolere. Mi devas puni cin pro tio. 
 Kaj tio estis fino de la eta ŝafido. Kiu perdis siajn kunulojn kaj ne retrovis la paŝtiston. 
                                      (el Esperanto-Kurso. de Vilho Setala) 
 (作者系芬兰人，是国际世协的名誉会员。此种会员，至一九八四年，仅二十四人，均

为有名望有卓越的耄耋之翁。他长期搞世界语教学，有丰富的经验。曾著若干本入门读物，

文字浅显，活泼有趣。 
 不过文中有几处，可提出质疑： 
 1) Tre laca ŝi estis, kiam ŝi fine venis al rivereto. （她已经很累了，但终于走到河边） 
 这句话没错，而且这样的句式司空见惯，熟视无睹，不在话下。但细细推敲，发现有两

个问题。首先，fine 与 kiam 在逻辑上是不太通的。我照原文直译，您看看，“当她终于来到

小河的时候，她是很累的。fine 在语气上译为 “ 后” 不妥。其次，这两个 ŝi 是同一只羊，

还是分别有所指？从上文看，是同一只小羔。但从语法分析，亦可视为二者，请看： 
 ŝi amas sin. （自己） 
 ŝi amas ŝin.（另一个她） 
 所以，两个句子的主语是指同一人或物时， 好还是利用世界语的优点，化为分词词组，

就更准确，就更清楚了。咱们是在共同学习，不是诚心扎他老人家的小疵。因此： 
 a) Estante tre laca, ŝi fine venis al rivereto. 
 b) Fine ŝi venis laca al rivereto. 
 c) Tre laca, ŝi fine venis al rivereto. 
 ĉ) Ŝi jam ege lacis, atinginte rivereton. 
 d) Ŝi lace iris kaj fine venis al rivereto. 
 2) Ŝi trinkis la freŝan akvon, kiu fluis en la rivereto. (她喝了小河里的清水。） 
 这句话有两个小问题。首先，“水” 是物质名词，是论个，用 kiu 似乎不甚恰当。诚然，

在原文大词典里亦有此例： 
 Ni similas al akvo, kiu estas verŝata sur la teron kaj kiun oni ne povas enkolekti. 
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 (我们好像是泼在地上收不回来的水。） 
 不如改作： 
 ŝi trinkis la freŝan akvon, fluantan en la rivereto. 
 其次，这样的粗浅读物，似当尽量减少附句。其实，这个附句 kiu fluis…从语义上说是

多余的。小羊走到河边，喝的当然是河水，而且“清水”前面已有了冠词，即有所指，指的是

那河水，不是湖水。不如干脆与下一句并在一起。 
 Ŝi trinkis la freŝan akvon. 
 或再： 
 Ŝi sin sensoifigis kaj refreŝigis per la akvo. 
 后，咱们来一段柴门霍夫的原文。解答语言方面的问题，见于《语文答问集》。从中

咱们不但可以看到柴门霍夫的治学严谨、一丝不苟的精神，看到他的灵活、从实际出发的作

风。 
 (PRI "SIDĜI" KAJ "EKSIDI") 
 Vi estas prava: anstataŭ "sidiĝu" estus pli bone diri "sidigu" jam de tre longe estas uzata 
preskaŭ de ĉiuj Esperantistoj, tial ĝi fariĝis jam "esperantismo" kaj nomi ĝin eraro oni jam ne 
povas. Ne sole en naturaj lingvoj, sed ankaŭ en lingvo artefrita ĉio, kio estas uzata de la plimulto 
de bonaj verkistoj, devas esti rigardata kiel bona, se ĝi eĉ ne estas absolute logika; ĉar se ni 
postulos ĉiam nur logikon absolutan, tiam la libera uzado de lingvo artefarita fariĝos tute ne ebla, 
ĉar tiam malaperos ĉiu utileco de longa ekzerciĝado kaj en la deka jaro de uzado de la lingvo, kiel 
en la unua jaro, ĉiu devus konstante tro longe pripensadi kaj pesadi ĉiun sian vorton. Tamen la 
diferenco inter lingvo natura kaj lingvo artefarita konsistas en tio, ke, dum en la unua oni devas 
uzi nur tiujn formojn, kiujn uzas bonaj verkistoj, kaj uzado de formo pli logika estas malpermesata, 
— en lingvo artefarita ĉiu havas la rajton uzi formon pli logikan, kvankam neniu ĝis nun ĝin uzis, 
kaj li povas esti konvinkita, ke se lia formo estas efektive bona, ĝi baldaŭ trovos multajn 
imitantojn kaj iom post iom elpuŝos la malpli logikan, kvankam ĝi nun pli uzatan formon 
malnovan. 
                                   (el "Lingvaj Respondoj"p.26) 
 
 

La 11-a leciono 

LA POLICO 
 Kiam la aŭto de Terbanks atingas la pordon, iu policano eliras malfermi ĝin. 
 En la ĉambro Sir Lawrence sidas kun inspektoro Drive. Ambaŭ multe rigardas al Terbanks, 
kiu mortlace falas sur seĝon. 
 "Kion mi diru?" malĝoje diras la ŝtatsekretario. "Kion mi diru? Mi vere tre ĉagreniĝas. Io tia 
ne devus esti permesata okazi al vi, S-ro Terbanks. Tio estas indigniga." 
 "Kion valoras via kompato?" ekkoleras Terbanks, "kion valoras la kompatdeklaro? Jare mi 
pagas tridek kvinmil pundojn de imposto nur por viaj celoj kaj mi ne povas kontraŭ ĝi ricevi mian 
personan sekuron! La registaro, kiu tion toleras…" 
 Sir Lawrence pale silentas. Sed Drive rimarkas: 
 "Mi ne scias, ĉu vi havas scion pri tio, S-ro Terbanks, ke via filino renkontiĝis kun tiu 
fripono…" 
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 "Mi havas!" kriegas Terbanks, "ankaŭ ŝi volis fari vian taskon! Eĉ mi proponis al li monon, 
jes, mi ne hontas tion konfesi! Ĉio estas via honto! Honte! Kion nun mi faru? Jen mi staras antaŭ 
la kvina vangofrapo kaj vi nur rigardas al mi! Mi, Astro Terbanks! Kiel tio povas esti!?" 
 Drive levas la ŝultrojn. 
 "Estas dolore, sinjoro, Sed komence ĉiam la individuo havas favoran situacion kontraŭ la 
polica pliforto. Unu homo pli rapide pensas, ol tuta organizo. Sed ni kaptos lin. Ni kaptos lin kaj 
tiam…" 
 "Certe, post kiam mi estos ricevinta la sep umojn… ĉu? Belege! Respondu, kion mi faru? 
Ankoraŭ tri! He! Tri!" 
 Sir Lawrence ekbruligas cigaredon. Tiu ĉi afero povas kosti lian oficon. Kaj kia honto! Dum 
la tuta nokto li traktadas kun juristoj. Li emas pruvi, ke la afero ne apartenas al la polico. Sed li ne 
sukcesas. Oni eble ne povus aresti la friponon pro la vangofrapoj, sed, jes, pro la minacoj. 
Malhelpi la insultojn! Sed tia skoto tute ne-elkoneblas. Anglo laŭ sia naturo ne povus venĝi pro io. 
Ne sinjore. Pro sep pundoj. Vere, Terbanks devus doni al li la sumon — Li ŝparus multajn 
malagrablaĵojn, kiel al si, tiel ankaŭ al aliaj!… 
 Terbanks pereige rigardas ilin. 
 "Nu?" li diras, "ĉu vi ne povas doni al mi konsilon?" 
 "Jes, S-ro Terbanks," lamentas la policestro, "ni donos tiom da homoj, kiom ni havas, sed…” 
 "Mi fajfas pri ili! Mi bezonas eĉ ne unu! Ili valoras nenion!" 
 "Ĝuste!" konfesas Sir Lawrence. La ŝtalreĝo stariĝas. Lia tuta granda korpo tremas pro 
indigno. 
 "Nun mi iros al la Ministro!" li diras. Li preskaŭ ĝojas vidinte timon sur la vizaĝo de la 
policestro. Ha, ha, do ankaŭ lin iu timigas; ĉar li jam timas sufiĉe multe! La diablo ilin portu for! 
Jes, li zorgos pri ili. 
 "Bonan tagon," li diras mallonge kaj mezuras rigarde Sir Lawrence, kvazaŭ neniam ili kune 
briĝus. 
 Akompanate de tri policanoj, li iras al sia aŭto staranta sub la pordegejo. Li enaŭtiĝas. 
 "Se mi scius, kie troviĝas tiu fripono," ĝemas Sir Lawrence, "mi mem donus al li monon. por 
ke li ĉesigu la aferon. Se okazos ankaŭ la kvina tiam ni povas paki. Drive." 
 
Rimarko: 
 1) eliras malfermi = eliras por malfermi 
 2) mortlace (累得要死地）一般分开写：morte laca 
 …kiu, ĝismorte laca, falas sur seĝon. 
 3) Io tia ne devus esti permesata okazi al vi, S-ro Terbanks. 
 okazi al vi 与 permesata 并列，同时又说明它： 
 Io tia ne devus okazi. 
 那样的事不该发生。 
 Estus malpermesate, ke io tia okazu. 
 不允许发生那样的事。 
 Oni ne devus permesi, ke io tia okazu. 
 （同上） 
 4) rimarki 在这里是 “提起”、“提醒” 的意思。 
 5) levi la ŝultrojn 耸耸肩，表示无可奈何。 
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 6) umo 指不愿说出的事。 
 7) kosti lian oficon  指弄不好就丢掉饭碗，被开除或解雇。 
 8 ) kiel…tiel ankaŭ… = ne nur… sed ankaŭ…不但……而且…… 
 9) fajfi pri … 哄… 指瞧不起，看不上。 
 10) pordegejo (大门很高，前面有一个台子） 
 
Gramatiko 
 一个句子包含所有的句子成分的情况不是很多的，一般都是把可以省略的成分省略掉，

这种句子叫不完全句。 
 a. 主语的省略： 
 主语的省略常见于对话中： 
  1. — Ĉu tio estas bona? 
    — Jes, bona. 
  2. "Vi ne prenis la bileton?" 
    "Jam prenis." 
  3. Ne gravas. Ne ĝenu vin! 
  4. Kiel plaĉas al vi? 
  5. "Eliris, sed baldaŭ revenos," oni respondis de supre.   z 
 谚语中常有这种情况： 
  6. Fianciĝis, por ĉiam ligiĝis.   z 
  7. Atendis, atendis, ĝis lin ĉerko etendis.   z 
 b. 谓语的省略： 
  8.  Kaj por kia kulpo?   z 
  9. — Mi vokos al vi la mastron mem. 
    — Por kio do la mastron?   z 
  10. "Vi donu al ŝi la eblon labori." 
    "Mi, al ŝi, la eblon labori?" 
  11. Sed kiamaniere, mia kara?    z 
  12. Se ne Li, tiam kiu?   z 
  13. Ĉiu sezono kun sia bono.   z 
  14. Multe en kapo, sed nenio en poŝo.   z 
  15. Kie timo, tie honto.   z 
  16. Alten la piedon!   z 
  17. Iom de ĉio, nenion fundamente, …ĉion por ornamo kaj bagatelaĉoj, nenion por 
utileco! z 
  18. Ĉion, kion vi volas, nur ne tion!   z 
  19. Ĝis kiam, Sinjoro, ĝis kiam?   z 
  20. Hodiaŭ al mi, morgaŭ al vi.   z 
  21. Dankon!   z 
  22. Silenton!   z 
  23. Vorton de honoro!   z 
  24. Bonan matenon!   z 
 ĉ. 系词的省略： 
  25. Pli bona io, ol nenio.   z 
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  26. Akvo kura, akvo pura.   z 
  27. Dirite, farite.   z 
 d. 同等成分的省略： 
 以一些连接词连接的两个句子中，如果某成分一样，则可将有连词的那个句子里的同等

成分省略。 
 这样的连词主要是 ĉar, kiel, kvankam, se… 
  28. Tiu knabino, ĉar tre ĉarma, estas amata de ĉiuj.   z  (ĉar ŝi estas tre ĉarma) 
  29. Junul' freneza, ĉar ambrula. (Junulo estas freneza, ĉar li estas ambrula.) 
  30. Diskuti kun li estas same senutile, kiel draŝi venton. z (kiel senutile estas draŝi 
venton) 
  31. Li komprenas predikon, kiel bovo muzikon. (…kiel bovo komprenas muzikon) 
  32. Kvankam laca, li laboris plu. (Kvankam li estis laca, …） 
  33. Fine, kvankam malfrue, li venis. (Li venis fine, kvankam li venis malfrue.) 
  34. Tiu sciigo, se vera, estas miriga.  (…，se ĝi estas vera.) 
  35. La vinon, se bona, ni trinkos. (La vinon, se ĝi estas bona, ni trinkos.) 
  36. Mi serĉis, sed ne trovis. (…, sed mi ne trovis.) 
 
Rimarko: 
 1)  有的人省略同等成分的句子叫省略句。 
 2)  省略主语的不完全句与无主语句不同，参见下课。 
 3)  esti 的省略一般是现在时。如果表语是分词，则连这种情况也不要省略为妙。 
 4)  kvankam 连接的句子中的表语，如果其主语同时是主句的宾语而被省略，则该表语

要加宾格： 
  La fruktojn, kvankam acidajn, ili manĝis. 
  (La fruktojn, kiuj estas kvankam acidaj, ili manĝis.) 
  那些果子虽然酸，他们也吃掉了。 
 试比较： 
  Ili, kvankam sataj, manĝis la acidajn fruktojn. 他们虽然很饱，却也把那些酸果吃了。 
 5) "更不用说“有不少人习惯译作 por ne paroli pri…  ，其实 好是用 se ne paroli 
 6) se 句还有一种省略： 
     Se lin kompari kun la nuna reĝo, li estis Apolono ĉe Satiro.   z 
     Ĉeestu du atestantoj: se ne, mi ne subskribos la kontrakton. 
  
Ekzerco 

a. 译例句。 
  1. — Ĉu tio estas bona? 
  那些是好的吗? 
    — Jes, bona. 
  是的, 是好的。 
  2. "Vi ne prenis la bileton?" 
  你没拿票吗? 
    "Jam prenis." 
  已经拿到了。 
  3. Ne gravas. Ne ĝenu vin! 
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  不要紧, 别在意。 
  4. Kiel plaĉas al vi? 
  如何让你高兴? 
  5. "Eliris, sed baldaŭ revenos," oni respondis de supre.   z 
  “出去了, 但一会就回来”, 上面有人答应。 
  6. Fianciĝis, por ĉiam ligiĝis.   Z 
  订婚,是为了永远绑在一起. 
  7. Atendis, atendis, ĝis lin ĉerko etendis.   Z 
  等一下, 等一下, 一直等到进棺材. 
  8. Kaj por kia kulpo?   Z 
  为了什么样的过错? 
  9. — Mi vokos al vi la mastron mem. 
  我叫主人自己来吧. 
    — Por kio do la mastron?   Z 
  为什么要主人来? 
  10. "Vi donu al ŝi la eblon labori." 
  你给她个事做吧. 
     "Mi, al ŝi, la eblon labori?" 
  我给她找事做? 
  11. Sed kiamaniere, mia kara?    Z 
  但是亲爱的,用什么样的方法呢? 
  12. Se ne Li, tiam kiu?   Z 
  如果不是他, 那个时候会是谁? 
  13. Ĉiu sezono kun sia bono.   Z 
  每个季节都有好处。 
  14. Multe en kapo, sed nenio en poŝo.   Z 
  脑袋里的多些, 口袋里的少些。 
  15. Kie timo, tie honto.   Z 
  有恐惧的地方, 就有羞耻。 
  16. Alten la piedon!   Z 
  把脚抬高. 
  17. Iom de ĉio, nenion fundamente, …ĉion por ornamo kaj bagatelaĉoj, nenion por 
utileco! Z 
  什么都有点, 基本的都没有, 一切都是为了表面和吹毛求疵, 一点用都没有。 
  18. Ĉion, kion vi volas, nur ne tion!   Z 
  除了那个, 所有你要的都给你。 
  19. Ĝis kiam, Sinjoro, ĝis kiam?   Z 
  直到那时,先生,直到何时? 
  20. Hodiaŭ al mi, morgaŭ al vi.   Z 
  今天的给我, 明天的给你。 
  21. Dankon!   Z 
   谢谢! 
  22. Silenton!   Z 
  请安静! 
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  23. Vorton de honoro!   Z 
  以荣誉起誓！ 
  24. Bonan matenon!   Z 
  早晨好! 
  25. Pli bona io, ol nenio.   Z 
  有总比没有好. 
  26. Akvo kura, akvo pura.   Z 
  流水不腐。 
  27. Dirite, farite.   Z 
  说了, 就做。 
  28. Tiu knabino, ĉar tre ĉarma, estas amata de ĉiuj.   z  (ĉar ŝi estas tre ĉarma) 
  这个女孩, 因为迷人, 讨所有人的喜欢。 
  29. Junul' freneza, ĉar ambrula. 
      (Junulo estas freneza, ĉar li estas ambrula.) 
  年青人爱得有些疯狂。 
  30. Diskuti kun li estas same senutile, kiel draŝi venton. z  (kiel senutile estas draŝi 
venton) 
  与他争辩是没有用的, 就跟与风斗争一样。 
  31. Li komprenas predikon, kiel bovo muzikon. 
  他对说教的理解, 就和牛听音乐差不多。 
      (…kie! bovo komprenas muzikon) 
  32. Kvankam laca, li laboris plu. 
      (kvankam li estis laca, …） 
  虽然疲倦,但是还是去工作了. 
  33. Fine, kvankam malfrue, li venis. 
      (Li venis fine, kvankam li venis malfrue.) 
  虽然晚了, 但他终于来了。 
  34. Tiu sciigo, se vera, estas miriga. 
      (…，se ĝi estas vera.) 
  这份通知如果是真的, 那实在太让人惊奇了。 
  35. La vinon , se bona, ni trinkos. 
      (La vinon, se ĝi estas bona, ni trinkos.) 
  那酒如果好的话,咱们就喝点. 
  36. Mi serĉis, sed ne trovis. 
      (…, sed mi ne trovis.) 
  我找了, 但是没找到。 
 b. 将下列句子中可以省略的成分省略掉： 
  1. Levu la manojn supren! 
  La manojn supren! 
  2. Pli feliĉa estas vivo kun libero ol la vivo, kiu estas kun butero. 
  Pli feliĉa estas vivo kun libero ol kun butero.  
  3. Kia estas la domo, tia estas la homo. 
  Kia domo, tia homo. 
  4. Se akvo kuras, ĝi do estas pura. 
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  Akvo kura, akvo pura. 
  5. Ĉar la knabo estas tre bona, ĉiuj lin ŝatas. 
  La knabon, ĉar tre bona, ĉiuj ŝatas. 
  6. Li estas tiel forta kiel mi estas. 
  Kiel mi, li estas forta. 
  7. Kvankam li estas tre malforta, tamen li daŭrigas la tiradon de la plugilo. 
  Kvankam tre malforta, li daŭrigas la tiradon de la plugilo. 
  8. Se tiu lernanto estas kapabla, li estos venigata, al la prezidanto. 
  Se kapabla, tiu lernanto estos venigata al la prezidanto. 

c. 请回答下列问题： 
  1. Kial Terbanks koleris kontraŭ la polico? 
  Ĉar la polico ne povas gardi lian sekurecon. 
  2. Ĉu la polico faris nenion por kapti Tenson? 
  Ne, ili faras ĉion, sed nenio estas utila. 
  3. Kial la filino de Terbanks intencis renkontiĝi kun Tenson? 
  La filino volas ĉesigi la agon de Ternson per interparolado. 
  4. Pri kio pensis Lawrence? 
  Lawrence pensis, se la kvina okazus, ili povos resti hejme. 
  5. Kion Terbanks diris, kiam la policestro promesis mobilizi ĉiom da homoj? 
  Neniu el ili estas utila por la afero. 
  6. Ĉu la kvina vangofrapo sukcesis? 
  Jes. 

ĉ. 译下列句子： 
  1. 没关系，去吧！ 
  Ne gravas, iru! 
  2. 谢谢！别客气了。 
  Dankon! Ne grave! 
  3. 安静些！要开会了。 
  Silentu! Kunveno komenciĝu! 
  4. 有比没有强。真的吗？ 
  Pli bona io ol nenio, ĉu vere? 
  5. 对他说啥！没有用！ 
  Kion diras al li! Ne helpas. 
  6. 已经无济于事了。拉倒吧！ 
  Jam nenio helpas. Lasu! 
  
 

La 12-a leciono 

LA IMITANTO 
 Origine lia nomo estis Porspisil, poste li alprenis la nomon De Pauw kaj rolis en malgrandaj 
kabaredoj. Sian vizaĝon, figuron kaj voĉon li povas tiel ŝanĝi, kiel neniu alia. 
 Nia epoko estas tiu de imitantoj. La hodiaŭa publiko nenion ŝatas tiom, kiom la imitantojn. 
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Chaplin povas ellogi nur rideton, sed Chaplin-imitanto ridegon. Famaj artistoj perlaboras malpli ol 
iliaj imitantoj. 
 Ĉiu profesio havas imitantojn. Militestroj, historiaj gravuloj, mondfamaj orkestrestroj 
reviviĝas sur la scenejo, per la arto de De Pauw. 
 Kiam li venis en Londonon, lia nomo jam estis Paterson Kaj Alhambra anoncis per ruĝaj 
literoj lian nomon dum la noktoj de la ĉefa sezono. Paterson povas imiti ĉiun, de Napoleono ĝis 
Roosevelt. Lia ĉefa allogo estas, ke li povas tuj imiti iun ajn laŭ peto de la publiko. 
 Paterson do estas la ideo de Drive. Antaŭtagmeze li serĉas lin, portas lin al la polico kaj 
demandas, ĉu li povus kopii la teran korpon de Astor Terbanks? 
 "Jes! " respondas Paterson, "mi jam imitis lin en Alhambra. Lastatempe la maljunulo estas tre 
populara. Mi petas iom da pacienco!" 
 Li iras en la lavejon de la policestro kaj post kvin minutoj aperas — ne, ne li, sed Astro 
Terbanks! La simileco fantoma. Eĉ la voĉo... 
 "Sinjoro, vin sendis la providenco!" ekkrias Drive, kvazaŭ ne la agentejo de artistoj sendus 
Paterson. "Dum tri tagoj vi ne havos alian laboron, krom montri vin en multevizitataj lokoj kaj 
toleri, ke oni vangofrapu vin. Por ĉiu vangofrapo vi ricevos cent pundojn... 
 Paterson dronas en feliĉo. Laŭ precizaj instrukcioj li sidiĝas en malfermita aŭto. 
 Li veturas al Oxford Street. 
 "Paĉjo, pro Dio, kiel vi povas esti tiom senpripensa! Mi ĉiam meditas, kion eblus eltrovi kaj 
vi en malfermita aŭto cigaras en la mezo de la plej granda trafiko!" 
 Paterson ne scias respondi kaj li modeste toleras, ke Maisie ŝovu lin en apartan ĉambron de la 
tre eleganta restoracio Romini. 
 Dume la taksio, kiu sekvas la aŭton de la Terbanks-knabino, nun haltis, tute malantaŭ la 
eleganta aŭto. Ĝia pasaĝero alta kaj fiera junulo, elaŭtiĝas. Li rigardas la taksimetron, pagas la 
prezon kaj iras en la restoracion. 
 "Mi estas Lord Pamplesborough," li diras al la akceptantaj kelneroj, kvankam tio ne veras, 
ĉar ni ja scias, ke lia nomo estas W. Tenson MacPhab. "Mi estas Lord Pamplesborouh," diras la 
junulo, "kaj mi serĉas mian kuzinon. Ŝia aŭto staras ekstere." 
 La kelneroj kaj la ĉefkomizo traserĉas la ejojn, sed senrezulte. Maisie foriris kun sia "patro" 
tra malantaŭa pordo. 
 Hejmenveninte, ŝi starigas gardistojn antaŭ la elirejoj kaj enfermiĝas kun Paterson. Tiel dum 
horo ili sidas, en sendanĝera loko. Sed al Paterson ne plaĉas la sendanĝereco. 
 Per ia preteksto li sendas Maisie sur la supran etaĝon. Li tuj kuras en la antaŭĉambron. Subite 
aperas la vera Astor Terbanks. 
 Terbanks haltas kaj rigardegas sian similuon. 
 "Kio estas tio?" li stertoras, "pro diablo, kio estas tio?" 
 "Ĉu ĉi tio?" demandas Paterson per sama voĉo, "Ĉu vi ne parolis kun Drive?" 
 Ne, sinjoro, mi ne parolis kun Drive kaj — kio?" 
 "Nur bonvole iru supren, kaj telefonu al la polico. Mi iras, por ricevi anstataŭ vi la kvinan 
vanofrapon." 
 Astor Terbanks spiregante postrigardas sian similulon. 
 "He!" li pensas, "La kvinan! La kvinan mi jam ricevis, fulmotondro! Mil diabloj!! Elcerbumi 
stultaĵon, ili ja scias, sed ne defendi min, min, Min!!…” 
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Rimarko: 
 1) Chaplin 卓别林（著名喜剧演员） 
 2) Alhambra  （酒吧间名字） 
 3) Napoleono  拿破仑 
 4) Roosevelt  罗斯福 
 5) perlabori = akiri, gajni per laboro 挣钱 
 6) simileco fantoma   出奇的像 
 7) Oxford Street   牛津街（伦敦一街名） 
 
Gramatiko 
 有些句子没有必要或不能有主语。这样的句子叫无主句。 
 a.  不定式句； 
  1. Kion fari ?  z   (Kion mi faru?) 
  2. Ĉu esti aŭ ne esti?   z  (Ĉu mi vivu aŭ mortu?) 
  3. Ĉu forpeli lin, la fiulon?   z  (Ĉu ni forpelu lin…) 
 b. 第二人称命令句： 
  4. Ŝiru rozojn en somero! 
  5. Konservu bone la sekreton!   z 
 c. 现象句：（描写自然、天气、时令的变化） 
  6. Forte pluvas. (La pluvo forte falas) 
  7. Hieraŭ dense neĝis. 
  8. Hieraŭ nokte terure fulmis kaj tondris. 
  9. Jen tagiĝas. 
 ĉ. 印象句：（说明某种生理感觉，印象） 
  10. Estas varme. 
  11. Estas varme al mi. 
  12. Estas varme en la ĉambro. 
  13. En la kuirejo estas multe pli varme ol en la ĉambro. 
  14. Ĉu estas komforte al vi ĉi tie? 
  15. Ĉu al vi estas jam pli bone? 
 d.  无主词句：（有些动词，在某种情况下不能用主语，这样的词叫无主语动词或无人

称动词） 
  16. Ne temas pri tio. 
  17. En la dua ĉapitro temas pri tute alia intrigo. 
  18. Finfine temas, ĉu ni venkos aŭ ne. 
  19. Kiel plaĉas al vi, povas fari ion ajn. 
  20. Se plaĉas al vi, foriru! 
 另外，我们还见到一种句子，很醒目、干脆、有力，只有一个词，这样的句子姑且称为

独词句。 
 a.  名词句： 
  21. Mateno. Ĉio revigliĝas. 
  22. Printempo. La tuta naturo reŝosas, vekiĝinte el la profunda dormo. 
  23. Libero! Libero! Kia libero? 
  24. Dio! Ĉielo! 
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  25. Diablo! Kion vi faras! 
 b. 动词句： 
  26. Morti! Neniam! 
  27. Obei! Ĉiam obei! 
  28. Ne ekpepi! 
 c. 形容词句： 
  29. Kara! 
  30. Plejamata! 
 ĉ. 副词句： 
  31. Neniam! 
  32. Kial? 
  33. Hejmen! Hejmen! 
  34. Bonege! 
 d. 叹词句： 
  35. Ho! 
  36. For! 
  37. Help! 
 
Rimarko: 
 1)有人将无主语句称为无人称句。其实二者不全一样，因为有的主语可以用不定式表示，

如： 
  Estas necese tion fari. 
  必须办那件事。 
  Estas al mi tre agrable vidi vin. 
  而有的虽无主语，人称则是有的，如： 
  Iru al li kaj portu la libron! 
  到他那里把书拿来！ 
 2）要把无主语与不以定式为主的句子分开： 
  Estas al mi komforte ĉi tie. (无主语） 
  我在这里很舒服。 
  Estas al mi komforte sidi ĉi tie. 
  我坐在这里很舒服。 
 3) 当第二人称命令句是用系词作为谓语时，要注意词序，否则易与第三人称句混： 
  Estu bonulo ĉi tie! (第二人称） 
  你在这里做个好人吧！ 
  Bonulo estu ĉi tie! (第三人称） 
  好人（才能）在这里！ 
 4) 无主语词当转义词用时有主语： 
  Mokoj pluvas sur ilin. 
  冷嘲热讽雨水般向他们泼去。 
  Kugloj hajlas. 
  枪林弹雨。（子弹如冰雹下来） 
  La libro temas pri kemio. 
  那本书讲的是化学。 
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 5) 不要将无主句与带主语附句的复合句混： 
  Jen, ŝajnas, ili! 
  看样子是他们来了！ 
  Ŝajnas al mi, ke vi estas malprava. 
  我觉得你不对。 
 6) 独词句无须上下文，可单独存在：不完全句须有上下文，尤见地对话中： 
  — Kiom estas ili? 
  — Naŭ 
  — Kiam ili venos? 
  — Morgaŭ 
  — Kio ili estas? 
  — Laboristoj. 
  — Kion ili faros? 
  — Kongresi. 
  — Kie oni kongresos? 
  — Tie. 
  — Kiaj ili estas? 
  — Bonaj. 
 
Ekzerco 

a. 译例句。 
  1. Kion fari ?  z   (Kion mi faru?) 
  我该做什么? 
  2. Ĉu esti aŭ ne esti?   z  (Ĉu mi vivu aŭ mortu?) 
  是死还是要活? 
  3. Ĉu forpeli lin, la fiulon?   z  (Ĉu ni forpelu lin…) 
  要把那个坏蛋赶走? 
  4. Ŝiru rozojn en somero! 
  要摘玫瑰到夏天吧。 
  5. Konservu bone la sekreton!   Z 
  保守好这个秘密。 
  6. Forte pluvas. (La pluvo forte falas) 
  大雨磅礴。 
  7. Hieraŭ dense neĝis. 
  昨天下了很厚的雪。 
  8. Hieraŭ nokte terure fulmis kaj tondris. 
  昨天夜里雷电交加, 吓死人。 
  9. Jen tagiĝas. 
  黎明来了。 
  10. Estas varme. 
  好热! 
  11. Estas varme al mi. 
  我觉得热。 
  12. Estas varme en la ĉambro. 
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  房间里好热。 
  13. En la kuirejo estas multe pli varme ol en la ĉambro. 
  厨房比房间里热。 
  14. Ĉu estas komforte al vi ĉi tie? 
  在这里你觉得舒适吗? 
  15. Ĉu al vi estas jam pli bone? 
  你感觉更好些吗? 
  16. Ne temas pri tio. 
  不说那个。 
  17. En la dua ĉapitro temas pri tute alia intrigo. 
  第二章描述的完全是另外的情节。 
  18. Finfine temas, ĉu ni venkos aŭ ne. 
  结尾终于提及, 我们是否胜利。 
  19. Kiel plaĉas al vi, povas fari ion ajn. 
  你喜欢什么就什么吧。 
  20. Se plaĉas al vi, foriru! 
  你愿意走就走吧。 
  21. Mateno. Ĉio revigliĝas. 
  早晨, 一切都活跃起来。 
  22. Printempo. La tuta naturo reŝosas, vekiĝinte el la profunda dormo. 
  春天, 大自然从沉睡中醒来, 再次吐绿。 
  23. Libero! Libero! Kia libero? 
  自由! 自由! 什么自由! 
  24. Dio! Ĉielo! 
  上帝! 天啊! 
  25. Diablo! Kion vi faras! 
  魔鬼! 你究竟在做了什么? 
  26. Morti! Neniam! 
  死! 不! 
  27. Obei! Ĉiam obei! 
  服从! 永远服从! 
  28. Ne ekpepi! 
  别叽叽喳喳! 
  29. Kara! 
  亲爱的! 
  30. Plej amata! 
  我 爱的! 
  31. Neniam! 
  永远不! 
  32. Kial? 
  为什么? 
  33. Hejmen! Hejmen! 
  回家! 回家!  
  34. Bonege! 
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  太好了! 
  35. Ho! 
  啊! 
  36. For! 
  滚! 
  37. Help! 
  救命! 

b. 译下列句子： 
  1. 去哪里？ 
  Kien? 
  2. 对我来说很难回答。 
  Estas tre malfacile al mi respondi. 
  3. 明天不会下雨吧？ 
  Ĉu pluvos morgaŭ? 
  4. 你别老是问我！ 
  Ne demandu ofte al mi! 
  5. 我在这个地方很好。 
  Tre bone al mi ĉi tie. 
  6. 什么！我可不好。我不喜欢这个地方。 
  Kio! Malbone! Ne plaĉas al mi ĉi tie. 
  7. 说的不是那件事。已经没必要再提了。 
  Ne temas pri tio. Kaj jam ne necesas ĝi. 
  8. 亲爱的！我亲爱的祖国！ 
  Kara! Mia kara patrolando! 
  9. 糟糕透顶！ 
  Terure aĉe! 
  10. 滚！ 
  For! 
  11. 回来！ 
  Revenu! 
  
 

La 13-a leciono 

EN REDAKTEJO 
 Dume Paterson "montras sin", sed senrezulte. Li telefonas al Drive kaj tiu lasta konsilas al li, 
ke li iru al Wennington-Laskett. 
 Kaj Paterson iras. 
 La ĵurnalisto sidas en rotacia seĝo, kontraŭ li kuŝe sidas alta junulo, kun la piedoj sur la tablo. 
Paterson rekonas lin laŭ bildoj; li estas Tenson MacPhab. 
 "Aĥ!" ĝemas Wenningto-Laskett, "Vera surprizo!"Jen ĉi tie la plej riĉa homo de Anglujo!" 
 Ankaŭ Tenson rigardas lin surprizite. Pri tio li tute ne kalkulis. 
 "Bonvolu sidiĝi, S-ro Terbanks," diras la ĵurnalisto, "kiel mian gaston, mi defendos vin de ĉi 
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tiu fripono, kies agojn mi malestimas kaj abomenas. Ĉu vi deziras cigaredon?" 
 "Dankon," diras Paterson. 
 "Tiam donu al li," diras Wennington-Laskett, turninte sin al Tenson, "kaj deprenu viajn 
malpurajn piedaĉojn, kiam mi parolas al vi." 
 "Sed vi parolas ne kun mi," respondas Tenson milde, "nun mi tute embarasiĝis, de tio, ke ni 
havas tiel afablan gaston." 
 "Ne estu embarasita," diras Paterson, antaŭ kies animaj okuloj naĝas centpundaj bankbiletoj, 
"kaj ni finu ĝin. Mi venas pro tio, ĉar mi jam ne povas elteni la persekuton. Jen mi estas ĉi tie." 
 Tenson embarase tusetas. 
 "Aŭskultu, S-ro Terbanks," li diras, "mi ne rompas mian promeson. Kaj miaj metodoj estas 
neinflueblaj." 
 Paterson fermetas la okulojn kaj iras pli proksimen al Tenson. 
 "Mi komprenas, mi komprenas!" li diras, ĉar oni ĉiam diras tion, kiam oni ne komprenas ion, 
"sed kial vi ne volas nun la tri ceterajn vangofrapojn……" 
 "La du ceterajn," korektas lin milde Wennington-Laskett. 
 "Ne, ne," preskaŭ krias Paterson. "Precize tri." 
 "Du!" diras nun ankaŭ Tenson MacPhab mallaŭte, sed firme. 
 "Tri!" persistas Paterson, "La hodiaŭa, la sabata kaj la dimanĉa." 
 Tenson ekridetas kaj rigardas supren. Li direktas mildan rigardon al la okuloj de 
Wennington-Laskett. 
 Tenson ekstaras kaj balancante la manojn promenas al la pordo. 
 "Do vi ne ricevis ankoraŭ la hodiaŭan, S-ro Terbanks?" 
 “Miascie ne! " respondas Terbanks. 
 Wennington-Laskett ludas ĝuste per liniilo. Iom ne atendita movo kaj la peruko de Paterson 
kuŝas jam sur la tero. 
 "Aĥ!" diras Wennington-Laskett. La imitanto paliĝas, ĉar efektive tiel li sentas, kvazaŭ 
ekpuŝo trafus lin de malantaŭe. Pordisto akompanas lin el la domo. 
 Wennington-Laskett diras kun senmova vizaĝo en la redakcian telefonon: 
 "Mi petas tajpistinon." 
 La tajpistino alvenas kaj Wennington-Laskett komencas dikti la artikolon: "Malsaĝa Artifiko 
de Terbanks". 
 Fininte tion li sin turnas al Tenson. 
 "Kiel vi pensas, fripono?" 
 "Mi pensas pri tio, kio povas esti la kaŭzo, ke Terbanks ne pensis ankoraŭ pri forvojaĝo? Ne 
eble, ke tiu penso ne venu en lian kapon…" 
 "Ne pri tio. Mia ĉefredaktoro volas, ke en la matena numero vi persone rakontu: "Kiel mi 
plenumis la kvinan vangofrapon? Nu?" 
 Tenson kontraŭstaras, dirante, ke lia stilo ne konvenas por verki gazetartikolon pri la propraj 
faroj. Ankaŭ fanfaroni li ne volas kaj cetere… 
 
Rimarko 
 1) "montri sin" 之所以加引号，是因为他已经打扮成另一个人，是自己，但表面上不是“自
己”。 
 2) kalkuli 是多意词，这里是 “预料、估计” 的意思。 
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  Tion li tute ne atendis. 
  Tion li tute ne antaŭvidis. 
 3) ĉar oni ĉiam diras tion, kiam oni ne komprenas ion 这句话实际上是插入语，不是原因附

句，意思是说当人们在不明白或糊里糊涂时总是那么说的。 
 
Gramatiko 
 在这以前，我们学的是简单句。大家知道，还有一种结构较复杂的句子，叫复杂句或复

合句，或复句。 
 复句有二种，一种是并列的，也就是说，二个小句子（或叫分句）可以拆开，自己独立；

一种是主从关系的。也就是说，其中的一个小句子是另外一个小句子的一个句子成分的扩展，

后者叫主句（主要句），前者叫做附句（副句）或（附属句、从句、从属句）。 
 先说并列复句，依二者关系可分为五种：  
 a. 联系句： 
  1. Neniu devas tion scii, mia frato ankaŭ ne!   z 
  2. Forpasis unu tago, forpasis ankaŭ la dua. 
  3. Mi ne iros tien, cetere tio estus superflua. 
  4. Unue marŝis muzikistaro, poste la urbestraro kaj fine la kongresanoj. 
  5. Li meditis longe, fine li dirs. 
  6. Prenu, hom', kaj firme fidu!   z 
  7. Faru vian taskon, kiel anakŭ mi faris la mian. 
  8. Mi donis al li konsilon, krome mi helpis lin ankaŭ per mono. 
  9. Li abdikis, same mi. 
  10. Mi ne vidis lin, nek scias ion pri li. 
  11. Li tute konfuziĝis, eĉ respondi ne sciis. 
  12. Ho, rigardu, kaj pluvas kaj blovas vento! 
  13. Kiel vi, tiel ankaŭ li estas mia amiko. 
  14. Mi vidis nek lin, nek ŝin. 
  15. Ne nur oni punis lin, sed li devis ankaŭ kompensi la faritan malutilon.   z 
 所谓联系句，就是通过 ankaŭ, cetere, fine, kaj, krome, nek, eĉ 等词连接，使语气上更加

连贯。 
 b. 选择句： 
   16. La ŝipo kuris sur rifon, aŭ ia alia malfeliĉo ĝin trafis.    z 
  17. Aŭ mi perdis mian horloĝon, aŭ iu ĝin ŝtelis. 
  18. Eble mi akceptos, eble mi rifuzos la postenon, mi ne decidis ankoraŭ. 
  19. Ĉu li venos, ĉu li ne venos, ni ne atendos pli ol duonhoron.   z 
  20. Jen ŝi ploris, jen ŝi ridis. 
 所谓选择句，就是两个句子通过 aŭ, eble, ĉu, jen 等连接，使二者为其中的一种可能，不

是这个就是那个。 
 c. 对比句: 
  21. Ofte pereas la tritiko kaj restas la lolo.   z 
  22. La lango laboras, kaj la mano nenifaras.   z 
  23. Lia patro estis honesta homo, dum li estas fripono. 
  24. E-o daŭre vivas, dum Volapűk jam longe estas mortinta.   z 
  25. Mallongan vivon donis al ni la Naturo, sed ja eterna estas la memoro de la bone 
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plenumita vivo. 
 由上可见，对比句是通过 dum, kaj, sed 等连接两个在意思上相对比的句子。 
 ĉ. 转折句： 
   26. Oni traktis lin bone, tamen li tre timis. 
  27. Nu, mi ne neas, ke li estas brava homo, sed vian laŭdon mi tamen trovas troigita.  z 
  28. Tiu homo ĉion elklaĉas, estus do domaĝe sciigi al li la aferon. 
  29. Vi faris la eraron, sekve vi devus ĝin forigi. 
 表示转折的句子是用 tamen, sed, do sekve 等连接两个小句子的。 
 d. 解释句： 
  30. Li helpis lin, nome li akiris por li oficon. 
  31. Ne timu, mi ja ne volas vin ofendi. 
  32. Faru la aferon mem, vi havas ja sufiĉe da tempo. 
  33. Eble estos pli bone, se ni aŭskultos la historion, de pli, ke ĝi estas mallonga.   z 
  34. Ni ne devas fari tion, tiom pli, ke la agadmaniero de C. ŝajnas al mi ne tre fidinda. z 
  35. Lia loĝejo estas tre malproksima, tial li tranoktos ĉi tie. 
 所谓解释句，就是其中的一个句子用 nome, ja, se, des pli, tiom pli, tial 等连接，表示对另

一个句子的内容的全部或部分解释。 
 
Rimarko: 
 1) 联系句不一定要用连词，有时候用逗号隔开即可： 
  Liaj okuloj brilis, liaj vangoj ardis. 
  他双目发光、两颊发热。 
  Li foriris, mi restas. 
  他走了，而我留下来。 
 2) 有的语法书把多主语或多为谓语句也看作联系并列句，如： 
  Mi venis, vidis, venkis. 
  我来了，目睹了，得胜了。 
  Nek li nek mi scias tion. 
  他和我都不知道。 
 3) sed 可以连接对比句也可以连接转折句。在句法分析中不易区别，主要看内容。有人

建议对比时加 ja: 
  Li ja ne diris, sed mi divenis. 
  他确实没说，只是我猜出来的。 
 4) 请勿将表示原因的解释句与原因附句混。前者是一种补充，后者作为状语。 
  Li estas mia onklo, ĉar mia patro estas lia frato.   z 
  我父亲是他的兄弟，他就是我的叔叔。 
  Hodiaŭ estas bela frosta vetero, tial mi prenos miajn glitilojn.   z 
  今天天气好，我要去滑冰。 
 （这两句是解释句，作一般说明，把第一句后半句和第二句前半句去掉也无妨。） 
  Ne voku diablon, ĉar li povas aperi.   z 
  别叫魔鬼，因为它会来的。（一叫就来） 
  Ĉiuj ŝatis E-on nur tial, ke ĝi alproksimigas reciproke la korojn de la homoj.   z 
  大家热爱世界语，因为它使人们的内心彼此靠近。 
  Mi petas tion ĉi tial, ĉar mi scias la inklinon de la plimulto da homoj.   z 
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  我知道多数人的胃口，所以我要求那样。 
 （这三句的后半句均为前半句的原因，是扩展成句子的原因状语，可有用 pro tio, ke…
代替，因此不能省略掉。） 
 5) 有的语法书将直接引证也规定为解释句，似乎不太合适。 
 
Ekzerco 
 a. 译例句。 
  1. Neniu devas tion scii, mia frato ankaŭ ne!   z 
  没人应该知道这些, 我的兄弟也一样。 
  2. Forpasis unu tago, forpasis ankaŭ la dua. 
  一天又一天, 就这样度过。 
  3. Mi ne iros tien, cetere tio estus superflua. 
  我不会去那儿, 本来就是多此一举。 
  4. Unue marŝis muzikistaro, poste la urbestraro kaj fine la kongresanoj. 
  行进在 前面的是乐队, 紧随其后的是市政府官员, 后是大会代表。 
  5. Li meditis longe, fine li dirs. 
  他沉思良久, 后才说。 
  6. Prenu, hom', kaj firme fidu!   Z 
  拿走吧, 朋友, 要坚信! 
  7. Faru vian taskon, kiel ankaŭ mi faris la mian. 
  做你的事吧, 就象我已经做的那样。 
  8. Mi donis al li konsilon, krome mi helpis lin ankaŭ per mono. 
  我给了他建议外, 还资助了他。 
  9. Li abdikis, same mi. 
  他辞职了, 我也是。 
  10. Mi ne vidis lin, nek scias ion pri li. 
  我没有看见他, 对于他也不了解。 
  11. Li tute konfuziĝis, eĉ respondi ne sciis. 
  他完全迷惑了, 甚至不知道该如何回答。 
  12. Ho, rigardu, kaj pluvas kaj blovas vento! 
  哈, 看哪, 又下雨又刮风。 
  13. Kiel vi, tiel ankaŭ li estas mia amiko. 
  和你一样, 他也是我的朋友。 
  14. Mi vidis nek lin, nek ŝin. 
  我没看见他, 也没看见她。 
  15. Ne nur oni punis lin, sed li devis ankaŭ kompensi la faritan malutilon.   Z 
  人们不仅惩罚了他,而且要他赔偿造成的损失。 
  16. La ŝipo kuris sur rifon, aŭ ia alia malfeliĉo ĝin trafis.    Z 
  船触礁了, 或许遇上了什么其他的不测。 
  17. Aŭ mi perdis mian horloĝon, aŭ iu ĝin ŝtelis. 
  或许我丢了手表, 或者让人偷走了。 
  18. Eble mi akceptos, eble mi rifuzos la postenon, mi ne decidis ankoraŭ. 
  是否会接受这个职位, 我还没有决定。 
  19. Ĉu li venos, ĉu li ne venos, ni ne atendos pli ol duonhoron.   Z 
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  不管他是否会来, 我们再等不超过半小时. 
20. Jen ŝi ploris, jen ŝi ridis. 
她又是哭, 又是笑。 

  21. Ofte pereas la tritiko kaj restas la lolo.   Z 
  小麦经常死亡, 只剩下麦草。 
  22. La lango laboras, kaj la mano nenifaras.   Z 
  只见嘴动, 不见手动。 
  23. Lia patro estis honesta homo, dum li estas fripono. 
  他父亲是个实诚人, 他却是个流氓。 
  24. E-o daŭre vivas, dum Volapűk jam longe estas mortinta.   Z 
  世界语依然存在, 伏拉普克语已经消亡。 
  25. Mallongan vivon donis al ni la Naturo, sed ja eterna estas la memoro de la bone 
plenumita vivo. 
  自然规律给了我们有限的生命, 但一个完整充实的生命记忆将是不朽的。 
  26. Oni traktis lin bone, tamen li tre timis. 
  人们对他很好, 但他依然害怕。 
  27. Nu, mi ne neas, ke li estas brava homo, sed vian laŭdon mi tamen trovas troigita.  Z 
  嗯, 我不否定他是个勇敢的人, 但你的夸赞我仍然觉得太夸张。 
  28. Tiu homo ĉion elklaĉas, estus do domaĝe sciigi al li la aferon. 
  那个人说出了一切, 这件事让他知道会坏菜。 
  29. Vi faris la eraron, sekve vi devus ĝin forigi. 
  你做错了事, 接下来就得改正。 
  30. Li helpis lin, nome li akiris por li oficon. 
  他帮他得到了那个职位。 
  31. Ne timu, mi ja ne volas vin ofendi. 
  别害怕。我不想让你生气。 
  32. Faru la aferon mem, vi havas ja sufiĉe da tempo. 
  自己做这件事。你有足够的时间。 
  33. Eble estos pli bone, se ni aŭskultos la historion, de pli, ke ĝi estas mallonga.   Z 
  如果我们听一下那段历史, 可能会更好, 而且它并不长。 
  34. Ni ne devas fari tion, tiom pli, ke la agadmaniero de C. ŝajnas al mi ne tre fidinda. Z 
  我们不应该做这些, 而且 C 所做的看起来并不值得信任。 
  35. Lia loĝejo estas tre malproksima, tial li tranoktos ĉi tie. 
  住处很远, 所以他将在那儿过夜. 
 b. 译下列句子。 
  1.我不知道他来，我弟弟也不知道。 
  Mi ne scias lian alvenon, ankaŭ mia frato. 
  2. 一个小时过去了，又一个小时过去了。要等多久？ 
  Unu horo pasis, ankaŭ la dua, kiom da tempo（kiom longe）ni devu atendi (atendos) ? 
  3. 他来了，而且还带了一个十二岁的小女孩。 
  Li venis, ankoraŭ kun la knabino dek-du jara.  
  4. 有意思，又是下雨又是下雪。我们那里不这样。 
  Amuze, kaj pluvas kaj neĝas. Ĉe ni ne estas tia vetero. 
  5. 我把钥匙丢了，也许是忘了带了。怎么办？ 
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  Mi perdis ŝlosilon, eble mi forgesis preni ĝin. Kion fari? 
  6. 他要是不来的话，我就自己走。 
  Mi mem iros se li ne venos.  
  7. 你是那么矮，她是那么高；你是那么爱说话，她却是金口难开，真有意思的一

对。 
  Vi, tiom malalta, dum ŝi tiom alta; vi tiel babilema, dum ŝi silentema. Interesa paro! 
  8. 他总算发言了，不过还是有点胆怯。 
  Finfine li parolis iom timeme. 

9. 自己干吧！你也不是不会，再说也有时间。 
Faru mem! Vi ja povas, cetere sufiĉan tempon vi havas. 

 
 

La 14-a leciono 

KIEL MI PLENUMIS LA KVINAN VANGOFRAPON 
 Vindante, ke Astor Terbanks enaŭtiĝas kaj la aŭto ekruliĝas el sub la arkadoj de Scotland 
Yard, mi pensis jene: 
 Se li vizitus inspektoron Drive, tiam li venus malsupren kun li. Ĉe iu alia li ne povis esti, do 
certe ili malpaciĝis. Se ili malpaciĝis, tiam Terbanks certe iras al la ministro. 
 Mi eniĝis taksion kaj samtempe atingis la ministrejon kiam Terbanks. La ĉapelon mi tiris 
super la okulojn kaj kvankam tri pordistoj staris sur la ŝtuparo, mi supreniris tute apud Terbanks. 
En la antaŭĉambro li transdonis sian vizitkarton al la pordisto, kiu tuj akompanis lin en la 
akceptejon. Mi signis al pordisto, kaj li tuj komprenis, ke mi estas detektivo por defendi sinjoron 
Terbanks. Mi eĉ haltis antaŭ la pordo, kiel iu, kiu gardostaras. Tiam mi jam povus fari la taskon, 
sed tio ŝajnus tre vulgara. 
 Anstataŭ tio mi iris al la sekretario kaj — mi rekonas, iom krude — diris al li: 
"S-ro Terbanks ne deziras longe atendi. Bonvolu anonci lin." 
 La sekretario tuj vidis, ke mi estas la sekretario de Astor Terbanks. 
 La tuto estas nur demando de sinprezento. Li jam ekiris, kiam mi kaptis lian brakon. 
 "Sincerdire, " mi diris, "mi ne scias, ĉu ĝuste, ke vi eniru al la sinjora moŝto S-ro Terbanks, 
tre influa homo, tre indignas pro la atakoj lin trafintaj. Li diris, li insultos la ministron. Jes, ankaŭ 
li sciu, kian senton oni havas, insultate. Vi ja komprenas. Mi volis deteni lin de lia plano, sed li 
forpelis min. Tamen ne gravas, ĉe li oni devas kutimiĝi al tiaj aferoj." 
 La sekretario diris kun timo: 
 "Mi tre, tre dankas vin pro la atentigo. Ja teruro! Oni ne parolu pri tio, ke mi perdus mian 
oficon, se tio okazus. Bonvolu sidiĝi, mi petas!" 
 Mi ekbruligis cigaredon. En la mano de la sekretario kuŝis la vizitkarto de s-ro Terbanks. 
Time li rigardis ĝin. 
 "Kion vi konsilas?" 
 "Ni devas rapidi," mi diris, "ĉar se s-ro Terbanks trovos min ĉi tie, li denove furioziĝos. Kaj 
certe, ke li venos ĉi tien, se ni igos lin atendi. Li donus vangofrapon… Kaj mi, vere, perdus la 
oficon. Li malpermesis al mi iun atentigi. Se li trovos min ĉi tie!… Li, terure perfortema kaj nun, 
kompreneble, tiom indigna. Tiu MacPhab, tiu fripono, kanajlo!…” 
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 "Jes, jes," diris la sekretario, "kompreneble S-ro Terbanks pravas, sed la ministro povas fari 
nenion. Vere…" 
 “Ni devas malhelpi, ke …" mi diris, kiam malfermiĝis la pordo kaj enkuris Astor Terbanks. 
 Li alrigardis min. Vi povas imagi… 
 "He!" mi respondis embarase, "kaj kiom ajn tio kolerigas vin, mi devas vin peti, ke vi ne kriu 
ĉi tie, S-ro Terbanks!" 
 La sekretario dankeme rigardis min kaj S-ro Terbanks spirblovis. 
 "Tio jam…" 
 "Ne estas permesate al vi iri al la sinjora moŝto," mi diris kaj pro tio liaj haroj stariĝis.  
 "Kio?" li kriegis. Li rigardis al la sekretario. "Tiu ĉi homo…" 
 "Li pravas, S-ro Terbanks," diris la sekretario. Pro tio Terbanks eksplodis. 
 "Vi kanajlo, ankaŭ via kunkulpulo! Fripono! For de mia vojo! Ĉu vi ne komprenas? Aĉulo!" 
 Tiam mi vangofrapis lin. Oni povas tion kompreni. Li ja ofendis min. Ankaŭ la sekretario 
komprenis mian animstaton. Dum mi atingis la pordon, li kaptis la brakojn de la krieganta 
Terbanks. La alkurintaj servistoj kaptis ankaŭ liajn piedojn. Mi ne scias poste, kio okazis, ĉar mi 
foriris. Sed kredeble, S-ro Terbanks komprenigis al ili, ke ili estus devintaj min kapti… 
  
Rimarko: 
 1）Mi eniris taksion kaj samtempe atingis la ministrejon kiam terbanks. = …kiam Terbanks 
atingis ĝin. 附句中与主句中相同的词被省略，但这种情况比较少见。 
 2)  — mi rekonas, iom krude — 作为插入语，说全了是：mi devas konfesi (rekoni), ke tio 
estis iom krude dirita; ke mi iom krude diris tion… 
 3) sinjora moŝto 
 这是敬辞，常带有贬义色彩，直译是“先生阁下” 
 4) spirblovis = spiregis 
 
Gramatiko 
 我们已经知道什么叫主从复合句。但是，何为主，何是从，二者是怎样联系的？又是怎

样识别的呢？ 
 这就需要一种连接词，被称为附接词，或关联词，或从属连接词，或关系词。 
 这样的连接词，在世界语里有的本来就是连词。有的本来不是，而是前置词或副词。 
 除了相关词表中的疑问词外，还有下面几个： 
 ĉar (原因）        ĉu  (疑问） 
 dum (时间）       ĝis  (时间） 
 ke  (说明）       ol   (比较） 
 se  (条件、假设） 
 dum 是一个多面手，既是前接词又是平接词又是附接词又是前 。如何充分发挥它的

作用呢？ 
  1. Fleksu arbon dum ĝia juneco.   z   (前置词） 
  2. Fleksu arbon dum ĝi estas juna.   (附接词） 
  3. Dum la laboro li dormas.    (前置词） 
  4. Dum mi laboras, li dormas.  (附接词） 
  5. Mi laboras, dum li dormas.  (平接词） 
 ĝis 作为附接词时比较难用。 
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 请先看《法老王》（faraono, kabe 译）内一句： 
  Mi ne kredos al viaj vortoj, ĝis vi ne donos pruvojn. 
 这句话的毛病在哪儿？首先，我们已经知道，ĝis 和 de 一样，表示延续动作的始（de), 止
(ĝis)。作为附接词的用法仍然是这样：一个动作延续……（ĝis) 到另一个动作开始为止。也

就是说，主句的动作一直进行、持续到附句的动作开始为止。我们姑且用个“公式”表示之： 
  adi——ĝis + eki 
 比如： 
  6. Longe ĉerpas la kruĉo, ĝis fine ĝi rompiĝas.   z 
 那么，否定句的动作也是一种延续，比如不说就是沉默的延续，不走就是坐或立的延续： 
  7. Tiu homo ne ripozos, ĝis la afero estos finita hodiaŭ. 
 因此，ĝis 句用否定词时也是一种延续，而这在逻辑上是不通的，所以不能用否定词。

上面的那一句应改为： 
  8. Mi ne kredos al viaj vortoj, ĝis vi donos pruvojn. (Dum vi ne donos pruvojn, mi ne 
kredos al viaj vortoj. Mi kredos al viaj vortoj nur tiam, kiam vin donos pruvojn.) 
 这句话表达也许更好些： 
  1. Mi ne kredos viajn vortojn, se vi ne donos pruvon. 
  2. Mi dubas pri viaj vortoj, ĝis vi donos pruvon. 
  3. Mi ne povas kredi la vortojn sen via pruvo! 
  4. Viajn vortojn mi neniel kredos sen pruvo! 
 ke 的含意较广，用法也较多。它可以连接任何一种附句，还可以与前置词连用，构成

复合连词： 
 （Prepozicio) tio, ke…（anstataŭ tio, ke; krom tio, ke; pro tio, ke; per tio, ke…） 
  9. Anstataŭ tio, ke vi estas forlasita kaj malamata, mi faros vin fierindaĵo de la mondo. z 
  10. La abelreĝino kantis pri la venĝo de la floroj… kaj pri tio, ke eĉ malantaŭ la plej 
malgranda folio loĝas iu, kiu povas…    z 
  11. Vi vidas do, ke vi ne devas kulpigi min pro tio, ke mi ne plenumis vian deziron.   z 
 它还可以与副词连用构成复合连词： 
  12. Mi venos, kondiĉe ke la vetero estos bela. 
  13. Mi iros al vi, spite ke la patrino ne permesos. 
  14. Supoze, ke ĉio glate iros, vi estos elektita. 
  15. Se Volapűk akiris certan nombron da adeptoj, tio ĉi estas nur tial, ke la ideo de 
lingvo tutmonda estas nur tial, kaj alloga.   z 
  16. Mi aranĝis plenan dismembriĝon de la ideoj en memstarajn vortojn, tiel ke la tuta 
lingvo konsistasa sole nur el senŝanĝaj vortoj.   z 
  17. Altranĉadon mi iom scias, sed nur tiom, ke mi povus altranĉi kolumon.   z 
 它还可以单独用，除了连接宾语、主语、表语等附句以外，尚可连接同位语、表示原因、

目的或结果的状语附句： 
  18. Mi sentas, ke la morto baldaŭ min vokos.   z (objekto 宾语） 
  19. Ne bone estas, ke la malsanuloj fumas tian fortan tabakon.   z (subjekto 主语） 
  20. Lia penso estas, ke ni devas akcepti la inviton. ( predikativo 表语） 
  21. La supozon, ke li estas trompisto, mi tuj pruvos al vi.  (apozicio 同位语） 
  22. Mi ĝojas, ke vi bone fartas. (adjekto 状语） 
  23. Ekzistas ezokoj, ke fiŝetoj ne dormu.   z (adjekto 状语） 
  24. Estis ezokoj, ke fiŝetoj ne dormu.   z  (adjekto 状语） 
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 ol 作为附接词时一般不单独用，而是与一些词连用，构成复合连词： 
 antaŭ ol…，ol ke…；ol kiam…； ok kiel…； ol kiom…；ol se… 
  25. Li disbatos vin, antaŭ ol vi havos la tempon petegi lin pri indulgo.   z  
  26. Estas por mi nenio pli bona, ol ke mi forkuru. 
  27. Ne elspezu monon pli frue, ol kiam vi ĝin posedas. 
  28. Mi havas pli bonajn okulojn, ol kiel oni pensas.   z 
  29. Pli granda estas mia puno, ol kiom mi povos elporti.   z 
  30. Pli bone estas iri seninfana en la ĉielon, ol se ambaŭ, la patro kaj la filo, iras en la 
inferon.   z 
  
Rimarko: 
 1) 有的语法书将 kvankam, kvazaŭ等列入附接词的队伍里。然而从句子的结构紧密程度

看，似乎更应是平接词（并列连词），因为一个表示转折，另一个作比喻： 
  Mi vidas nenion, kvankam ĉio estas luma.  z  (= Ĉio estas luam, tamen mi vidas 
nenion.) 
  虽然一切都明亮，我却什么也看不见。 
  La patro frapis sur la pordo, kvazaŭ li estus fremdulo.   z  
  父亲还敲了敲门，好像他也是外人似地。 
  （试比较：La patro tiel frapis sur la pordo, ke ĉiuj vekiĝis. 父亲使劲地敲门，使得大

家都醒了。 
  La patro frapis sur la pordo, kvankam li ne estas fremdulo. 
  父亲敲了敲门，虽然他不是外人。） 
 2) dum 后面千万不要用 kiam 或 ke ( dum kiam, dum ke)! dum 表示持续；kiam 表示时

间的一点。 
  Forĝu feron, dum ĝi estas varmega.   z 
  Komencu forĝi la feron, kiam ĝi iĝos varmega. 
  (第一句是说铁一烧红就打，一直打到它凉下来为止；第二句是说铁一烧红的时候

就要开始锻打。） 
 3) ĝis 后面也一定不要用 kiam! 
  Forĝu feron, ĝis ĝi malvarmiĝos. 
  打铁一直打到它凉下来为止。 
  Finu la forĝadon, kiam la fero iĝos malvarma. 
  铁冷却时就要结束锻打。 
 4) 有些前置词可以直接与 ke 连用，也就是说，将指示词省略： 
  Mi nenion pli postulas, krom ke oni montru al mi sindonecon kaj estimon.   z 
  只要有一种献身精神和互相尊重，我别无他求。 
  Estis ankoraŭ sufiĉe varmege, malgraŭ ke la suno staris jam malalte.   z 
  尽管太阳已经快下去了，还是相当的热。 
  Ili faris ĉion, kion ili povis, por ke ni elportu de la urbo la plej bonan rememoron.   z 
  他们想方设法，周到而尽心，好让我们离开城市以后能有个 美好的回忆。 
 5) ol 单独用的时候表示非同等成分的比较： 
  Mi preferas ĉirkaŭmordi de malsato miajn ostojn, ol per mortigo akiri vivon en riĉeco. z 
  我宁可让饥饿啃掉我的骨头，也不以杀戮去换取荣华富贵。 
 6) antaŭ ol 连接两个有同一个主语的句子时，可将附句化为不定式： 
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  Li salutis antaŭ ol foriri. 
  (Li salutis antaŭ ol li foriris.) 
  他走之前打了个招呼（敬个礼、说声再见，道别等） 
 
Ekzerco 

a. 译例句。 
  1. Fleksu arbon dum ĝia juneco.   z   (前置词） 
  弯树趁它小的时候。 
  2. Fleksu arbon dum ĝi estas juna.   (附接词） 
  当树幼小的时候你就要弯它。 
  3. Dum la laboro li dormas.    (前置词） 
  工作的时候他在睡觉。 
  4. Dum mi laboras, li dormas. (附接词） 
  在我工作时, 他在睡觉。 
  5. Mi laboras, dum li dormas.  (平接词） 
  我工作的时候, 他在睡觉。 
  6. Longe ĉerpas la kruĉo, ĝis fine ĝi rompiĝas.   Z 
  壶长时间的吸水, 后撑破了。 
  7. Tiu homo ne ripozos, ĝis la afero estos finita hodiaŭ. 
  那个人今天不干完活不会去休息。 
  8. Mi ne kredos al viaj vortoj, ĝis vi donos pruvojn. (Dum vi ne donos pruvojn, mi ne 
kredos al viaj vortoj. Mi kredos al viaj vortoj nur tiam, kiam vin donos pruvojn.) 
  在你给出证明之前,我不会相信你的言辞. 
  9. Anstataŭ tio, ke vi estas forlasita kaj malamata, mi faros vin fierindaĵo de la mondo. Z 
  我将使你从一个被抛弃, 被嫌恶的人变为这世间的骄傲。 
  10. La abelreĝino kantis pri la venĝo de la floroj… kaj pri tio, ke eĉ malantaŭ la plej 
malgranda folio loĝas iu, kiu povas…    z 
  蜂女王唱着花儿复仇的歌… 还有那 小的叶子后面居住的那位, 他能…… 
  11. Vi vidas do, ke vi ne devas kulpigi min pro tio, ke mi ne plenumis vian deziron.   Z 
  你看到啦，你不能把我没有达成你的愿望的责任归咎于我。 
  12. Mi venos, kondiĉe ke la vetero estos bela. 
  我会去的，如果天气不错。 
  13. Mi iros al vi, spite ke la patrino ne permesos. 
  我会到你那儿去，不管妈妈是否同意。 
  14. Supoze, ke ĉio glate iros, vi estos elektita. 
  设想一下，一切顺利，你会高中。 
  15. Se Volapűk akiris certan nombron da adeptoj, tio ĉi estas nur tial, ke la ideo de 
lingvo tutmonda estas nur tial, kaj alloga.   Z 
  如果伏拉普克语能有固定的信徒，那是因为语言的理想是吸引人的。 
  16. Mi aranĝis plenan dismembriĝon de la ideoj en memstarajn vortojn, tiel ke la tuta 
lingvo konsistas sole nur el senŝanĝaj vortoj.   Z 
  我把各种不同成分化为各自独立的词，这样整个语言就由固定的词组成。 
  17. Altranĉadon mi iom scias, sed nur tiom, ke mi povus altranĉi kolumon.   Z 
  我懂一点裁缝，但只是一点，也就是会裁剪一下领子。 
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  18. Mi sentas, ke la morto baldaŭ min vokos.   z (objekto 宾语） 
  我觉得，死神来召唤我了。 
  19. Ne bone estas, ke la malsanuloj fumas tian fortan tabakon.   z (subjekto  主语） 
  不是好事，那个病人这么使劲地抽烟。 
  20. Lia penso estas, ke ni devas akcepti la inviton. ( predikativo 表语） 
  他的想法是，我们应该接受邀请。 
  21. La supozon, ke li estas trompisto, mi tuj pruvos al vi.  (apozicio 同位语） 
  他是个骗子，我立刻证明给你看。 
  22. Mi ĝojas, ke vi bone fartas. (adjekto   状语） 
  我很高兴，你身体很好。 
  23. Ekzistas ezokoj, ke fiŝetoj ne dormu.   z  (adjekto 状语） 
  有狗鱼，小鱼们别想睡了。 
  24. Estis frsto, ke la neĝo kraketadis.   z  (adjekto 状语） 
  真冷，雪都吱吱响。 
  25. Li disbatos vin, antaŭ ol vi havos la tempon petegi lin pri indulgo.   z  
  在你求他饶恕之前，他就会撕碎了你。 
  26. Estas por mi nenio pli bona, ol ke mi forkuru. 
  对我来说，除了离开没有更好的选择。 
  27. Ne elspezu monon pli frue, ol kiam vi ĝin posedas. 
  在你拥有它之前，不要过早的付帐。 
  28. Mi havas pli bonaj okulojn, ol kiel oni pensas.   Z 
  我有超出人们预想的一双好眼睛。 
  29. Pli granda estas mia puno, ol kiom mi povos elporti.   Z 
   这已经超出我能忍受的惩罚了。 
  30. Pli bone estas iri seninfana en la ĉielon, ol se ambaŭ, la patro kaj la filo, iras en la 
inferon.  
  比起父子一起进地狱，还是没有孩子上天堂的好。 

b. 改错： 
 Hieraŭ vespero, antaŭ kiam mi eniros la ĉambron, mi vidis du homon. La ambaŭ, staronte sub 
strata lampo, legadis gazeton ĝis kiam mi iris tien. 
 Dum ke mi proksimiĝos al ili, ili levis la kapojn kaj min salutis. 
 Mi demandis, ke kion ili legas. Unu el la ambaŭ respondas ĉu mi mem ne vidos, se kiam ili 
legas. 
   
 Hieraŭ vespere, antaŭ ol mi eniros la ĉambron, mi vidis du homojn. Ambaŭ, starante sub 
strata lampo, legis gazetojn ĝis kiam mi iris tien. 
 kiam mi proksimiĝis al ili, ili levis la kapojn kaj min salutis. 
 Mi demandis, kion ili legas. Unu el la ambaŭ respondis, ke mi povas mem rigardi, kion ili 
legas. 

c. 译下列短文： 
 昨天是星期六。在走出房间之前，我先把屋里的东西收拾一下。 
 半个钟头以后，我来到朋友家。我进门的时候，他正在写一封信，写得那么认真，一点

儿也没有发觉我进去。 
 我想，我还是别打扰他，于是我站在门口，直到他把信写完。这时我敲了一下门，仿佛
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门是关着似的。他回头一看是我，连忙跑了过来，他是那么高兴，差点儿把椅子踢翻了。 
 Hieraŭ estis sabato. Antaŭ ol eliri, mi purigis mian ĉambron.  
 Post duon-horo, mi atingis la hejmon de mia amiko. Kiam mi alvenis, li skribas leteron tre 
serioze kaj ne vidis mian venon. 
 Mi pensis, ke mi ne ĝenas lin. Do mi staris antaŭ la pordo ĝis lia fino de la letero. Tiam mi 
frapis je la pordo, kvazaŭ la pordo fermiĝis. Turninte sian kapon, li vidis min. Tiel ĝoje li kuris al 
mi, ke li preskaŭ renversis la seĝon. 
 
 

La 15-a leciono 

LA OPINIO DE LA PUBLIKO 
 Ke la afero de Tenson MacPhab ne finiĝis pli frue, tion helpas ankaŭ la opinio de la publiko. 
 Finfine tamen la amaso direktas siajn favoratojn kaj la efiko de la amaso ĉiam pli fortas por 
la individuo, ol la efiko de la individuo por la amaso. Kaj subite ni vidas, ke la perfekte konvinkita 
amaso returniĝas en tiu direkto, en kiu ĝi estis forturnita, kaj trankvile ĝi plu iras. La amaso sur la 
lasta grado estas neinfluebla. La homa amaso ne volas voli, ne scias scii, ne ŝatas ŝati, kaj simple 
ĝi estas neŝanĝebla. 
 La gazetaro, kiu por neniu bona afero malfermas siajn rubrikojn, kantas himnojn pri Tenson 
MacPhab. Ne pro tio, kvazaŭ ĝi komprenus, ke al iu homo okazis maljusto. La gazetaro protektas 
Astor Terbanks, ĉar tiel decas al ĝi. Sed Tenson MacPhab estas populara kaj lia populareco 
alportas profiton al la gazetaro. La havaĵon de Astor Terbanks oni devas estimi, sed tiu havaĵo 
estas lia propraĵo. La gazetaro estimas Astor Terbanks, sed ĝi efektive amas Tenson, kiu signifas 
por ĝi monon kaj sukceson. 
 La verkistoj de ĉefartikoloj polemikas jam ne pri tio, ĉu la internacia organizo Unuiĝintaj 
Nacioj estas bezonata; sed jam pri tio, ĉu Tenson MacPhab pravas. 
 Oni rigardas lin kiel heroon de la epoko, kiu ne permesas, ke oni subpremu lin, kvankam la 
heroo de ĉi tiu epoko estas tiu homo, kiu plej volonte neniiĝus de si mem! 
 Homoj iradas sur la strato kaj unu diras: 
 "MacPhab hieraŭ sidis, apud mi, en la aŭtobuso, li havis pintan mentonon kaj larmis." 
 Alia kredis tion. 
 Purigisto de kamentuboj sidas sur tegmento kaj legas pri Tenson MacPhab. 
 Globe postulas, ke oni kaptu lin. Telegraph pledas, ke oni lasu lin en paco. 
 Iu literatura revuo eldonas ekstran numeron, en kiu ekscititaj sinjoroj rakontas, kiom nedigna 
estas tio, ke oni tiom multe okupiĝas pri Tenson MacPhab. 
 La policestro faras deklaron, sed tiu deklaro kaŝiĝas inter la larĝaj kolonoj, en kiuj ĵurnalistoj 
kaj ŝtatistoj faras deklarojn pri la deklaro de la policestro. Hamilton Norby, pri kiu oni scias, ke li 
estas la unua juristo de la Imperio, verkis artikolon en la gazeto Standard, asertante, ke Tenson 
MacPhab ne estas arestebla. Sed laŭ aliaj jurlistoj jam en la unua tago oni devus lin enkarcerigi. 
Tiu ĉi polemiko estas senfrukta, ĉar por la aresto de Tenson MacPhab antaŭ ĉio mankas Tenson 
MacPhab. 
 La londonanoj ne protektas Tenson, sed eĉ ne estas kontraŭ li. La kaoso atingas la kulminon, 
kiam disfamiĝas la cirkonstancoj de la kvina vangofrapo. 
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 Pro tio posttagmeze aperas la deklaro de la policestro: 
 "La ĝisnunaj okazaĵoj povis ŝajnigi al la loĝantaro, kvazaŭ la polico estus senpova kontraŭ 
bandito. Vere, montriĝis iom da prokrasto, kies teknikajn kaŭzojn estus malfacile komprenigi al la 
laika publiko. Sed Tenson macPhab en sia deklaro celis pri numero sep, kiu donas la sportan 
karakteron al la senekzempla atencserio. La serio de krimoj nur tiam estus nomebla sukcesus sep 
fojojn; kaj laŭ la vidpunkto de la polico, nur tiam estus eble paroli pri senpoveco, se eĉ ne unu 
fojon ni povus malhelpi la atencon de MacPhab. 
 Tiurilate mi sukcesis trovi konvenan solvon. Morgaŭ matene S-ro Terbanks forvojaĝos kaj 
per lia foresto mi sukcesos fini ĉi tiun skandalan aferon tiamaniere, ke neniu povas paroli pri la 
'sukceso' de la atencanto. Kompreneble, kontaŭ li ni agos laŭleĝe. 
                                                  La policestro." 
 Kiam aperas ĉi tiu deklaro la policestro finas sian karieron. Li ja volas havigi al si mem 
kontentigon kontraŭ la mokantoj, sed li ne rimarkas, ke samtempe li publike atentigas Tenson 
MacPhab pri la forkuro de lia viktimo. Tio estas grava eraro. 
 En la supra tavolo de la politika vivo eksplodas granda fulmotondro. Vangofrapi Astor 
Terbanks en la antaŭĉambro de la policministro kaj poste malsupreniri laŭ la ŝtuparo dum la 
sekretario de la ministro luktas kun Astor Terbanks, tio superas ĉion. Tio estas jam ne peko, nek 
krimo, sed Impertinento Farita Kontraŭ la Ŝtato, mezurebla nur astronomie, ja kulmino de 
impertinento, kaj oni devus puni senkompate. 
 La opinio de publiko, kiu ĝenerale tamen estas MacPhab-partia, nun jam iom ektimas. La 
sesa nun jam ne povos sukcesi. La serio, laŭ ĉiuj homaj kalkuloj, finiĝis. Okazos io malagrabla. 
 Eĉ ankaŭ Wennington-Laskett ektimas. 
 Nur tenson MacPhab restas neŝancelebla. Li eĉ tiel sentas, ke kreskas al li flugiloj kaj la aliaj 
homoj el la fora subo rigardas al li… 
 
Rimarko: 

1) Unuiĝintaj Nacioj   联合国 
      早先是 La Ligo de Nacioj 

2) Globe  环球报 
3) Telegraph 电讯报 
4) Hamilton Norby (警察局长的名字） 
5) Impertinento Farita Kontraŭ la ŝtato 是述事，同时又是一篇文章的题目，故用大写。 
6) Imperio （这里指英帝国） 
7) mezurebla astronomie   只能用天文数字来测量的，可见之大，之重要 

 
Gramatiko: 

“大家清楚，工作中不犯错误是不可能的。” 
有位同志让我译成世界语，我想，这不难，就译了： 
Ĉiuj klare komprenas, ke neniel eblas ne erari en la laboro. 
译得对吧？于是我沾沾自喜了。然而，那位同志说要译成简单句。费了半天劲才译成： 
Ĉiuj klare komprenas la maleblon ne erari en la laboro. 
如果将宾语变成主语，则成为： 
La malebleco ne erari en la laboro estas tute klara al ĉiuj. 
如果变成两个句子呢？ 



 89

Estas neeble ne erari en la laboro. Tio estas klara al ĉiuj. 
Oni neniel povas eviti ian ajn eraron en la laboro. Tion ĉiuj bone komprenas. 
如果变成并列复句呢？ 
Estas neeble ne erari en la laboro kaj tio estas klara al ĉiuj. 
如果变为主语附句呢？这回可把我难住了。 
据说，所谓主语附句，就是一个句子作为另一个句子的主语，或者起主语的作用： 
a. 作为说明了： 

     附句说明主句的状态，一般用 ke 连结： 
esti +…e, ke… 

1. Estas ĝojige, ke vi venis. 
2. Estas domaĝe, ke la bela plano fiaskis. 
3. Bele estas, ke vi ne forgesis min. 

主句规定附句所应承受的事时，附句动词用命令式： 
4. Estas grave, ke vi iru tien kiel eble plej rapide. 
5. Estas nepre necese, ke ni interkonsentu. 
6. Ne estsa permesate, ke infanoj legu tian libron. 
7. Estas ordonite, ke oni estingu ĉiujn fajrojn. 

有些表示状态的动词一般接主语附句： 
8. Ne malhelpas min, ke li ne venis. 
9. Facile povus okazi, ke iu rekonus mian skribon.   z 
10. Se okazos, ke li mortos, tiuj telegrafu. 
11. Ne plaĉas al li, ke vi lin ne salutis.   z 
12. El tio rezultis, ke mi rezignis pri la afero. 
13. El tio sekvas, ke la tuta afero estas fuŝita.   z 
14. Ŝajnas, ke la pluvo ĉesos. 
15. Min tedas, ke li parolas senĉese pri si mem.   z 

b. 表示关系： 
附句所提及的与主句的主语是同一个，这种情况均用相关词表中的关系代词连接： 
tiu — kiu; tio —kio 

16. Tiu, kiu diris tion al mi, jam foriris. 
17. Kiu vivas, tiu vidos.   z 
18. Tiuj, kiujn vi denuncis, jam forkuris. 
19. Tiu, kies portreton vi montris, estas mia fratino. 
20. Tio, kio estigas konfuzon, ne estas konsilinda. 

c. 表示疑问： 
主句提出疑问，附句为疑问的内容，用 ĉu 或其他疑问词连接： 
esti +…-e, ĉu (kio…） 

21. Estas dube, ĉu li sciis tion. 
22. Estas dube, ĉu li povus fari tiun taskon. 
23. Estas pripensinde, ĉu ni faru tian interkonsenton. 
24. Ne estas certe, pro kio li rifuzis. 
25. Ne estas scieble, kio lin instigis al tia frenezaĵo. 
26. Ne estas dirite, kiam ni iru. 
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Rimarko 
1) 请看下面这句，是并列的还是主从的？ 

Pro via fuŝo mi devas komenci ĉion de antaŭe, kio estas ege malagrabla por mi. 
说它是并列的吗，又有一个 kio; 说它是主从的吗，附句又不是主句中某个成分的扩展。

kio 说明的是整个句子。这样的句子姑且叫它假附句。唯一的附接词是 kio. 
有的语法书将假附句归入并列复合句，理由是可以用 kaj tio 代替 kio: 

Pro via fuŝo mi devas komenci ĉion de antaŭe kaj tio estas ege malagrabla por mi. 
其实，从句子结构看，其主句很象主语附句： 

Tio, ke pro via fuŝo mi devas komenci ĉion de antaŭe, (kio) estas ege malagrabla por mi. 
Estas ege malagrable por mi, ke pro via fuŝo mi devas komenci ĉion de antaŭe. 

2) 有时可将主句的 esti (现在时）省略： 
Domaĝe, ke li tute obstinĝis. 
很遗憾，他完全固执起来了。 
Ne kredeble, ke vi forgesis tion. 
你忘了，不可信。 

3) 表示关系的两个词如果是格一样，则可将指示词省略： 
Bone ridas, kiu laste ridas 
谁 后笑，谁就笑得 好。 
Kio pasis, ne revenos. 
过去的事不会重演。 
Kio el dentoj elsaltas, en la lipoj ne haltas. 
蹦出了牙关，唇边就呆不住。 
Kiu bone agas, timi ne bezonas. 
不做亏心事，不怕人敲门。 
Kiu amas la liton, ne akiros profiton. 
酷爱床头，一无所获。 
Kiu flatas al ĉiu, plaĉas al neniu. 
谁也不喜欢见人就点头哈腰的人。 

 
Ekzerco 

a. 译例句。 
1. Estas ĝojige, ke vi venis. 
你来了, 让人真高兴。 
2. Estas domaĝe, ke la bela plano fiaskis. 
真可惜, 这个计划完全失败了。 
3. Bele estas, ke vi ne forgesis min. 
真好,你没忘记我。 
4. Estas grave, ke vi iru tien kiel eble plej rapide. 
这实在很重要, 如果你能尽可能快地去那儿。 
5. Estas nepre necese, ke ni interkonsentu. 
我们相互商定是必须的。 
6. Ne estsa permesate, ke infanoj legu tian libron. 
孩子读那样的书是不被允许的。 
7. Estas ordonite, ke oni estingu ĉiujn fajrojn. 
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这是命令, 人们必须灭了所有的火。 
8. Ne malhelpas min, ke li ne venis. 
他不来, 没有阻碍我。  
9. Facile povus okazi, ke iu rekonus mian skribon.   Z 
这很容易, 某人能认出我的笔迹。  
10. Se okazos, ke li mortos, tiuj telegrafu. 
如果他去逝了立即发电报。 
11. Ne plaĉas al li, ke vi lin ne salutis.   Z 
你不与他打招呼让他很不高兴。 
12. El tio rezultis, ke mi rezignis pri la afero. 
这导致我放弃了那件事。 
13. El tio sekvas, ke la tuta afero estas fuŝita.   Z 
跟随而来的是, 整个事情变得一团糟。 
14. Ŝajnas, ke la pluvo ĉesos. 
好像雨要停了。 
15. Min tedas, ke li parolas senĉese pri si mem.   Z 
他不停地吹嘘, 自己这真让我厌烦。 
16. Tiu, kiu diris tion al mi, jam foriris. 
那个告诉我这些的人已经走了。 
17. Kiu vivas, tiu vidos.   Z 
谁活着, 就会看得见。 
18. Tiuj, kiujn vi denuncis, jam forkuris. 
你揭发的那些人已经走了。 
19. Tiu, kies portreton vi montris, estas mia fratino. 
你指的那张像是我的妹妹的。 
20. Tio, kio estigas konfuzon, ne estas konsilinda. 
那些引起混淆的不足取。 
21. Estas dube, ĉu li sciis tion. 
很可疑, 他是否知道这些。 
22. Estas dube, ĉu li povus fari tiun taskon. 
他是否能完成任务很可疑。 
23. Estas pripensinde, ĉu ni faru tian interkonsenton. 
值得考虑, 我们是否应该相互协定一下。 
24. Ne estas certe, pro kio li rifuzis. 
他为什么拒绝还不确定。 
25. Ne estas scieble, kio lin instigis al tia frenezaĵo. 
不清楚是什么让他做那样疯狂的事。 
26. Ne estas dirite, kiam ni iru. 
还没说, 我们什么时候去。 

b. 将下列句子改成有主语附句的复合句： 
1. Laŭŝajne li ne venos morgaŭ. 
Laŭŝajne, ke li ne venos morgaŭ. 

  2. Vi iris tien seninvite kaj tio ne estas deca. 
   Ne dece, ke vi iris tien seninvite. 
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3. Oni ne diris, kiam ni iru. 
Ne dirite, kiam ni iru. 
4. Vi ne ĉeestis al la kunveno, kio estas bedaŭrinda. 
Bedaŭrinde, ke vi ne ĉeestis al la kunveno. 
5. Ĉu ni faru interkonsenton? Tion ni devas pripensi. 
Estas pripensinde, ĉu ni faru interkonsenton.  

c. 译下列句子： 
1. 值得高兴的是他用了两天工夫就完成了任务。 
Estas ĝojige, ke li plenumis tiun taskon en du tagoj. 
2. 可惜他没来参加大会。 
Domeĝe, ke li ne ĉeestas la kunvenon.  
3. 你完全有必要去他那里。 
Ne necese, ke li iru al li. 
4. 那个帮助过你的同志来了。 
Tiu, kiu helpis vin, venis. 
5. 完全没必要叫他来。没有他我们也干得了。 
Ne necese voki lin. Sen li ni ankaŭ povas fari tion. 
6. 大家清楚，工作中不犯错误是不可能的。 
Klare al ĉiuj, estas neeble en laborado sen eraro. 
7. 看样子他是一个爱干活不好说话的人。 
Ŝajne, li estas laborema kaj malparolema. 
8. 一个人不可能使谁都满意。 
Ne eblas kontentigi ĉiujn. 
9. 重要的是要正直、谦虚。 
Plej gravas, ke oni estu honesta kaj modesta. 
10. 昨天你不能去参观展览，很遗憾。 
Bedaŭrinde, ke vi ne vizitis ekspozicion hieraŭ. 

 
DIALOGO III 

1. — Bonan tagon！ 
您好! 

  — Bonan… ne！La tago ne estas bona, ĉar pluvas kaj… 
好……不！日子不太好。因为下雨和…… 

2. — Bona, tre bona, almenaŭ por vi. 
好，非常好，至少对你而言。 

   — Por mi？ 
对我而言？ 

3. — Jes, rigardu, kiel sana vi estas! La vizaĝo radias kiel senpluva, serena, suna tago; la 
vangoj aspektas kiel du ruĝaj pomoj… 

是的，你看，你是那么健康！脸庞象日出的太阳散发着晴朗的光芒。脸蛋象两个红

苹果。 
   — Bdaŭrinde mi ne sanas. 

遗憾，我在生病。 
4. — Pardonon. Kian suferon vi havas？ 
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对不起。你有什么病？ 
   — Mi suferas de hipertensio。 

我有高血压。 
5. — Bone. Tio estas bona malsano. Hipertensio ne malhelpas manĝadon nek trinkadon nek 

amuzadon nek aliajn "adojn." Kaj cetere vi povas de tempo al tempo ripozi anstataŭ ŝvite laboraĉi. 
好，这是好病。高血压不妨碍你吃，也不妨碍你喝，不妨碍你娱乐，也不妨碍你诸

如此类的行为。 另外，你还能不时地休息而不再辛苦的劳作。 
  — Sed mi ĉiam laboras. 

可是我总是在工作。 
6. — Bone. Vi laboras malgraŭ la malsano. Vi laboras por la homoj, por la patrolando, por la 

homaro… 
好。你不顾病痛地工作。你为了人民，为了祖国，为了人类…… 

  — Mi denove malsanas. 
我又生病了。 

7. — 'En ĉiu malbono estas iom da bono.' Malsanante oni havas iom da zorgo, tio ne estas 
malbona afero. 

有利有弊吧。 在生病状态下，人们可以得到休息，这不是一件坏事。 
  — Sed mi jam resaniĝis. 

但是我已经复原了。 
8. — Bona afero. "Malsanan demandu, al sana do kantu.'  Mi do kantas pri vi. 

好事。 慰问病人，为健康歌唱。我要为你歌唱。 
   — Mi ne estas prikantinda. 

我不值得如此。 
9. — Ho ne ne ne！Vi certe multe batalis kontraŭ la malsano kaj fine resaniĝis. Sole pri tio oni 

jam devus himne, ĥore kanti. 
哈，为什么不！你和病魔斗争， 终取得了胜利。仅此就应该唱赞歌，衷心地歌唱。 

   — Oni devas prikanti unue la kuracistojn. 
人们应该首先为医生歌唱。 

10. — Jes jes jes. Precipe la 'nudpiedaj kuracistoj'… 
当然，当然，特别是那些赤脚医生。 

   — Nudpiedaj? 
赤脚医生？ 

11. — Jes, kvankam ili portas ja ŝuojn, eĉ tre belajn. 
当然，虽然他们穿鞋，甚至穿漂亮的鞋。 

   — Mi loĝas en urbo. 
我住在城市里。 

12. — Bone. En urbo oni loĝas komforte. Oni povas akiri multe da scioj, oni povas legi 
romanojn, viziti teatron en libera tempo. En urbo ĉio estas oportuna… 

好啊，在城市里，人们居住地舒适。人们可以得到很多知识，可以朗读长篇小说，

空闲时间去剧院。在城市一切都很便利。 
   — Sed mi jam transloĝiĝis al vilaĝo. 

但是我已经搬到了乡村。 
13. — Bone. En la kamparo oni prenas ĉiutage. Ĉiuhore ĉiuminute freŝan aeron. Oni povas 

ĝui ĉion de la naturo. Cetere oni povas kunvivi kun la gepatroj, dorlotate de ili. 
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好啊。人们每天都在田野里收获。每个小时，每分钟都有新鲜空气。人们可以享受

自然。另外人们可以和父母一起生活，接受他们的宠爱。 
   — Sed ili jam forpasis. 

但是他们已经过世了。 
14. — Ho malbone! Ili devus vivi ankoraŭ en nia feliĉa tempo. Mi devus plori pri ili… sed… 

konsoliĝu, ĉar tiel estas ne tiel aĉe, eble iom bone, tre bone, nun vi ne havas zorgojn pri ili. Vi 
povas de nun elvolvi vian genion en la laboro, ĉar vi estas sola… 

哦，那可不好。他们真应该活在我们幸福的时光里。我要为他们哭泣，但是，安慰

一下。因为这样才不会太糟。还有一点好处，非常好，现在我们不必照顾他们了。从现

在起，你可以在工作中发挥你的聪明才智，因为你是单身。 
   — Mi edziĝis jam. 

我结婚了。 
15. — Ha ! Bonega afero! 'Edzo kaj edzino——ĉiela difino.' Vi ne sentos plu la solecon. Vi 

kune laboras kaj helpas unu la alian. Ŝi estas via bona helpanto en ĉio. 
哈！丈夫和妻子——天作之合。你不再感受孤独。你们可以一起工作。她是你生活

中的好帮手。 
— Sed ni ne estas kune. Ŝi laboras en la sudo, dum mi en la nordo. 

但是我们不在一起。她在南方工作，而我在北方。 
16. — Bone. Tre bone. Tiamaniere vi ne havas ĉiutagajn zorgojn. Vi ne havas kverelojn pro 

ia ajn bagatelo. Cetere vi povas konstante korespondi, kvazaŭ lernante en koresponda lernejo. 
很好。非常好。那样的话，你不需要每天照顾家。你不会有因为其他什么的而争吵。另

外，你们可以经常通信，好像在通信学校中学习。 
 — Sed de kvin monatoj ŝi skribas nenion. 
  但是五个月来她什么也没写。 

17. — Bone. Tio estas ankaŭ bona. Ŝi certe havas multe da laboroj. Kaj tiel vi povas dediĉi 
pli da tempo al via laboro, ĉar 'Laboro donas bonstaton, mallaboro malsaton.' 'Laboro kondukos al 
honoro kaj oro.' 

好啊。这也是好事。她一定有很多工作。而且你也能将更多的时间放在工作中。因

为工作能致富，没有工作就没有温饱。工作能带来荣誉和金钱。 
    — Mi ne laboras plu. 

我不再工作了。 
18. —'Laboro finita—ripozo merita.'  Vi devas ripozi, tion vi meritas. Bone, tre bone. 

工作结束了就应该得到休息。你应该休息了。好，太好了。 
    — Mi havas zorgojn. 

我要照顾人。 
19. — Bone, bonege!  'Zorgu pri vi, kaj nenion pli.' 

好啊，很好啊。照顾自己，别再想其他。 
    — Mi zorgas pri aliaj… 

我要照顾别人…… 
20. — Bone, bone. Vi estas malegoisto. Vi, nobla, sublima… 

好，好。你是利他主义者。你高贵而崇高。 
   — Mi zorgas pri aliaj filoj. 

我照顾其他的儿子。 
21. — Vi do havas multe da filoj? 
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你有很多儿子？ 
   — Jes. Mi havas kvin filojn. 

是的，我有五个儿子。 
22. — Bona afero! Kun tiom da filoj vi certe estas feliĉa. Ho, mi komprenas, kial vi ne 

bezonas plu labori. Kvino da filoj formas ĝuste teamon de korbopilkistoj. Cetere, se ĉiu havus 
tiom da idoj, kiom vi havas, nia lando havus 30-miliardan loĝantaron… 

好事啊！有那么多儿子你一定很幸福。哈，我明白了，为什么你不再工作。五个儿

子正好凑成一个蓝球队。另外，如果每个人都象你一样有这么多孩子，我们的祖国会有

三十亿人…… 
   —Terure, terure! Feliĉe, ke mi ne havas jam tiom da idaĉoj! 

恐怖，恐怖！幸运的是，我已经没有这么多坏孩子了。 
23. — Kial? 

为什么？ 
    — Ĉar ili jam… 

因为他们已经…… 
24. — Ho, mi komprenas. Bone, tre bone. 

哦，我明白了。好，很好。 
    — Sed kial? 

但是为什么？ 
25. — Kiel? 

怎么了？ 
    — Kial vi lastatempe estas tiel humila kaj tiel flatema, kvazaŭ la kolo estus rompita kaj la 
lango oleita？ 

为什么近来你是这样的谦卑，这样的爱奉承人。好像脖子被折断了，舌头上抹了油。 
26. — Jes, la kolo preskaŭ rompiĝis pro la forta, fortega bato. 

是的。脖子几乎是被巨大的力量折断了。 
   — Kiu vin batis? 

谁打你了？ 
27. — Ĉu vi ne memoras? 

你不记得了吗？ 
   — Mi tute ne scias. 

我完全不清楚。 
28. — Ĉu tio ne estas la kvara bato? 

这不是第四次被打吗？ 
    — Aĥ, denove koncerne min! 

哈，又和我有关！ 
29. — La kvaran baton vi faris sur la kolon… 

第四次你打了脖子。 
    — Kiel tio okazis? 

怎么发生的？ 
30. — Vi rompis al mi la fierecon, arogantecon, kiu sidis iam obstine sur mia kolo, ke mi 

ĉiam levis la kapon kaj rigardis ĉion malbona… 
你重创了我的尊严，我的骄傲，它们曾经顽固地留在我的脖子上，所以我总是高昂

着头，看一切都很糟。 
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    — Kaj vi saltis de unu ekstremo al la alia? 
于是你就跳到另一个极端？ 

31. — Nun mi vidas ĉion bona, kaj komprenas, ke 'Afabla vorto pli atingas ol forto.' 
现在我看一切都好，而且理解了，善语更有力量。 

    — Malbone. 
糟糕。 

32. — Bone. 
很好。 

    — Aĉe. 
很糟。 

33. — Malaĉe kiel dolĉa kaĉo, kaj mi volonte maĉas kun fraĉjo… 
就象甜粥一样糟，我宁肯和兄弟一起慢慢咀嚼。 

    — Eble ni devus fari la kvinan… 
可能我们需要第五次…… 

34. — Aj ja! 
唉，确实！ 

 
 

La 16-a leciono 

VESPERAJ LUMOJ 
 Tri kvaronoj de la fenestroj en la domego de Terbanks estas mallumaj. Nur kelkaj longaj 
fenestroj ĉe la mara flanko lumas kaj kelkaj ĉevojaj lampoj brulas. 
 Armita gardisto sidas malantaŭ la pordo kondukanta al la antaŭĉambro. En ĉi tiu tago oni jam 
ne timas pro sinjoro Terbanks, sed la preparojn de la vojaĝo oni kaŝas de fremdaj okuloj. 
 Sed Tenson estas scivola ĝuste pri tiuj preparoj.  
 Li ŝteliras sur la sabla vojo kaj plenpulme enspiras la salan, malvarmetan aeron venantan de 
la maro. Tiam li sentas, ke li atendus la riverencon de la servistaro. 
 Li iras plu, paŝas inter la bedoj kaj sentas sin en perfekta sekureco. Ĉio estas agrabla. 
 Li atingas nun la loĝejon de la servistaro kaj sin kaŝas malantaŭ arbusto, ĉar guste tiam strio 
da lumo falas sur la sablon kaj virina figuro vidiĝas en la malfermita pordejo. 
 Levinte la dekstran manon, ŝi observas la lunon, Post iom da tempo ŝi krias en la domon: 
 "Morgaŭ ne pluvos." 
 Kiam ŝi reiras fermas la pordon, Tenson paŝas antaŭen. 
 Li haltas apud la hederkovrita muro de la domo kaj subrigardas en tiun ĉambron, en kiu 
lampo brulas. 
 Du knaboj sidas en angulo. Mezaĝa viro staras ĉe tablo. Li tenas en la mano vekhorloĝon kaj 
ĝin streĉas. 
 Virino pakadas apud li. Ŝi estas certe lia edzino. Ŝi metas vestojn kaj tolaĵojn en ne tre 
grandan valizon. 
 La steloj blue palpebrumas super la kapo de Tenson. Estas iom agrable malvarmete. Li klinas 
sin kaj atentas. Li volas gravuri en la memoron ĉiun parton de la ĉambro, ĉiun detalon en la 
ĉambro. 
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 Lia rigardo denove falas sur la valizon. La valizo estas tia, ke iu vojaĝanto povas porti en ĝi 
necesaĵojn por du tagoj, sed lia servisto eĉ por du semajnoj. 
 Sur la muro pendas granda, ilustrita kalendaro. Ĉe iu loko ĝi estas signita. 
 Tenson reiras ŝtele al la arbusto, li iras tra la malpli lumigataj vojetoj kaj grimpas trans la 
palisaron. Poste li fajfetante al Lammeth Hill. 
 Dume li resumas ĉion, kion li eksciis helpe de la observo. 
 Laŭ la preparo de la ŝoforo evidentiĝas, ke Terbanks vojaĝos per aŭto. La vekhoroloĝon li 
alĝustigis je la kvina horo; do ili ekveturos je la sesa. Laŭ la kvanto kaj kvalito de la enpakita 
manĝo por la ŝoforo, ili veturos senhalte proksimume 5-6 horojn. Sur la dua paĝo de la Ĝenerala 
Aŭtoatlaso estis videblaj la vojoj de Irlando. Ilia vojo, do, kondukos al iu okcidenta havenurbo. 
 Tenson envagoniĝas kaj atinginte Londonon telefonas tuj al la ĵurnalisto. 
 "Ha lo", li diras, "ili vojaĝos per aŭto al Liverpool, ili ekveturos matene je la sesa, ili intencas 
resti du semajnojn en Dublin. Terbanks portos prunbluan vojaĝveston, la ŝoforo bluan 
pasamentitan jakon. Ĉu io ankoraŭ interesas vin?" 
 Wennington-Laskett blasfemas mallaŭte. Tio ĉe li signifas surprizon kaj estimon. 
 Tenson MacPhab iras al siaj plej nova hotelo kaj skribas leteron. La adreso estas tiu de iu 
fraŭlino kun eksterordinare bluaj okuloj pere de la redaktejo de Age. Sed li ne estas verkisto, kaj 
post kelkaj horoj li disŝiras ĝin. 
 Poste li enlitiĝas, por fine dormi, sed baldaŭ li ellitiĝas, ĉar li ne povas endormiĝi. 
 La luno verŝas sian lumon tra la fenestro. 
 "Kion komunan mi havas kun ŝi?" Li riproĉas sin pro la ĵusa sentimentaleco. 
 
Rimarko: 

1) pordo kondukanta al …向……开的门 
    fenestro rigardanta al …朝……开的窗 

2) palpebrumi 由 palpebr-um-i 变来 
    palpebruma daŭro 一眨眼工夫，瞬间 

3) Lammeth Hill （地名） 
4) La Ĝenerala Aŭtoatlaso ( atlaso 地图册；锦缎；第一颈椎）汽车交通图册 
5) Liverpool 利物浦（英国港市） 
6) Dublin 都柏林（爱尔兰首都） 
 

Gramatiko 
我们已经知道，所谓定语附句，就是这整个句子作为另一个句子的定语成分。定语有一

致定语与非一致定语之分，定语附句亦然。 
a. 直接定语附句： 

    即起形容词（一致定语）的作用，对该成分进行说明。对表示状态、情感、意愿、行动

的名词作说明，一般用 ke 连接： 
1. La stato, ke mi devas vane atendi, ne daŭros longe. (Kia stato?) 
2. La fakto, ke niaj aferoj nun statas malbone, forte ĉagrenas min. ( Kiu fakto?) 
3. Via deziro, ke mi donu al vi la libron, ne estas plenumebla. (Kia deziro?) 
4. Via klopodo, ke la afero prosperu, estis vana. 
5. Via deziro, ke vi irus tien, estas stranga. 
6. Via propono, ke vi mem subskribus la alvokon, ne ŝajnas sagaca.   z 
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7. Tiu aranĝo havas la avantagon, ke oni povas facile trovi ĉion. 
8. Mi ricevis leteron, ke li baldaŭ revenos. 
9. Mi ricevis jam la ordonon, ke mi atendu. 
10. La rajton, ke mi povu eldoni ankaŭ mem, mi ne rezervas al mi.   z 

表明附句主句间名词的关系，这种情况下，一般是用 kiu, kia 等联系： 
11. La homo, kiu vin vizitos, estas mia amiko. 
12. La homo, kiun vi vizitos, estas mia amiko. 
13. Ĉio mankas, kio necesus. 
14. Ĉu ekzistas saĝa homo, kiu komprenus tion?   z 
15. Post du tagoj mi sendos al vi la libron, pri kiu ni parolis jam. 
16. Mi vidis en la butiko apud la fabriko krajonon, kian vi bezonas. 
17. Ĉu vi havas monon, kiun vi povus pruntedoni? 
18. Mi diris al vi nenion, kio estas malvera.   z 

作为主句疑问名词的内容： 
19. La demando, ĉu Esperanto povas havi poezion, ne estas plu diskutebla. 
20. La sciigo, kie li estas kaj kiam li revenos, ne venis ankoraŭ. 
21. Li ne obeis la konsilojn, kiel li kondutu. 

b. 间接定语附句： 
    通过关系代词或 ke 连接，作为主句的非一致定语。 

22. Mi ne vidis la libron de tiu, kiu tre amas vin. 
23. Mi ne komprenas vian indignon pri tio, ke oni diris al vi la malagrablan veron. 
24. Estas jam tempo por tio, ke ni iru. 
25. La libro de tiu, kiun vi malamas, kuŝas tie. 
26. Kio do estas la kaŭzo de tio, ke subite naskiĝis tia granda vento? 
27. Min mirigas via plena silento pri tio, pri kio mi vin petis. 
 

Rimarko: 
1) 附句与主句是什么关系，往往是一词之差。作句法分析并不提倡死记句型，比如“要

去北京的那个人是我叔叔。” 就有几种译法，通即可（姑且不提简单句）： 
Tiu, kiu iros al Pekino, estas mia onklo. (带主语附句） 
Mia onklo estas (tiu), kiu iros al Pekino. (带表语附句） 
La homo, kiu iros al Pekino, estas mia onklo. (带定语附句） 

2) 同位语附句一般用 ke 连接，这种情况无形中雷同于定语附句： 
Tiun supozon, ke li estas trompisto, mi tuj pruvos al vi.   z 
我立即证实那个推测，即他是个骗子。 
Ni laboristoj, kiuj frakasis la malnovan mondon, kreos mondon tute novan. 
我们工人阶级摧毁了一个旧世界，而将创造一个崭新的世界。 
3）如果主附句主语一致，则可用不定式代替定语附句： 
Mi ne havas la kutimon fumi. ( ke mi fumu) 
我没有抽烟的习惯。 

4) 表关系的定语附句可用分词代替成为直接的定语成分： 
La homo, ironta al Pekino, estas mia onklo. 

5) 如果定语附句所说明的名词还有修饰语的话，关系就不清楚。 
Mi volas vidi la fianĉinon de via amiko, kiu ĵus alvenis. 
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我想看看你朋友的未婚妻。然而是“谁”来呢？从字面上看不出来；从内容上看，可

能是未婚妻来。 
Mi vidis la fianĉinon de lia amiko, kiu laboras en la maŝina fabriko. 
我看见他朋友的未婚妻。可是谁在机械厂工作呢？这时，无论是字面上还是内容上都看

不出来。 
这个 kiu 是指 fianĉino 呢，还是指 amiko? 
因此，有的语法书主张用指示词 tiu 来区别： 

Mi volas legi tiun leteron de via amiko, kiu ĵus alvenis. (La letero alvenis.) 
我要看看刚才你朋友寄来的那封信。 
Mi volas legi la leteron de tiu via amiko, kiu ĵus alvenis. (la amiko alvenis.) 
我要看看你那个刚才来的朋友的信。 

（这两句分开译可能好一些：“刚才来了你朋友的信，我要看看它。” “你朋友刚到，我要看

看他的那封信”。） 
然而，无论是朋友还是书信，都可以有许多，未婚妻则只有一个，如果用 tiu，言下之意

不只一个，显然不合适。因此， 好重复该词： 
Mi vidis la fianĉinon de lia amiko, kiu fianĉino laboras en la maŝina fabriko. 
Mi vidis la fianĉinon de lia amiko, kiu amiko laboras en la maŝina fabriko. 

但这种句子相当别扭，不如改成分词： 
Mi vidis la fianĉinon de lia amiko, laborantan en la maŝina fabriko. 
Mi vidis la fianĉinon de lia amiko, laboranta en la maŝina fabriko. 

或者分开说： 
Mi vidis la fianĉinon de lia amiko. Ŝi laboras en la maŝina fabriko. 
Mi vidis la fianĉinon de lia amiko. Lia amiko laboras en la maŝina fabriko. 

6) 如果将间接定语附句的主语后面的指示词省略掉，则该附句便成了直接定语附句： 
Mi perdus eĉ tiun meriton, ke mi propravole mortis por ĝi.   z 
即使是我甘心情愿为它而死，也不值一提了。 
Kio do estas la kaŭzo, ke subite naskiĝis tia granda vento?   z 
突然起那么大的风波，到底是什么缘故？ 
 

Ekzerco 
a. 译例句。 

1. La stato, ke mi devas vane atendi, ne daŭros longe. (Kia stato?) 
我不会一直白等下去的. 
2. La fakto, ke niaj aferoj nun statas malbone, forte ĉagrenas min. ( Kiu fakto?) 
目前事态进展不佳, 常常困扰着我. 
3. Via deziro, ke mi donu al vi la libron, ne estas plenumebla. (Kia deziro?) 
你想让我给你那本书，不可能。 
4. Via klopodo, ke la afero prosperu, estis vana. 
你希望事业兴旺而作出的努力，都是白费。 
5. Via deziro, ke vi irus tien, estas stranga. 
你想去那儿的愿望真是奇怪。 
6. Via propono, ke vi mem subskribus la alvokon, ne ŝajnas sagaca.   Z 

     你建议自己签署那份呼吁书，不是很明智。 
7. Tiu aranĝo havas la avantaĝon, ke oni povas facile trovi ĉion. 
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那样安排有个优点，人们可以容易地找到一切。 
8. Mi ricevis leteron, ke li baldaŭ revenos. 
我收到他不久就回来的信。 
9. Mi ricevis jam la ordonon, ke mi atendu. 
我接到在此等待的命令。 
10. La rajton, ke mi povu eldoni ankaŭ mem, mi ne rezervas al mi.   z 
我没有保留版权。 
11. La homo, kiu vin vizitos, estas mia amiko. 
那个即将来拜访你的人是我的朋友。 
12. La homo, kiun vi vizitos, estas mia amiko. 
那个你即将去拜访的人是我的朋友。 
13. Ĉio mankas, kio necesus. 
需要的都缺。 
14. Ĉu ekzistas saĝa homo, kiu komprenus tion?   Z 
有理解这些的智者吗? 
15. Post du tagoj mi sendos al vi la libron, pri kiu ni parolis jam. 
两在后我将把这本我们已经讲过的书寄给你。 
16. Mi vidis en la butiko apud la fabriko krajonon, kian vi bezonas. 

     我看见在工厂旁边的小店里有你要的那种铅笔。 
17. Ĉu vi havas monon, kiun vi povus pruntedoni? 
你有钱借给我吗? 
18. Mi diris al vi nenion, kio estas malvera.   z 
我没有和你说一句假话。 
19. La demando, ĉu Esperanto povas havi poezion, ne estas plu diskutebla. 
关于世界语是否能有诗歌形式不必再争辩了。 
20. La sciigo, kie li estas kaj kiam li revenos, ne venis ankoraŭ. 
他现在何处, 什么时候回来我们都还不知道。 
21. Li ne obeis la konsilojn, kiel li kondutu. 
他没有接受如何行事的劝告。 
22. Mi ne vidis la libron de tiu, kiu tre amas vin. 
我没有看见那个非常爱你的人的书。 
23. Mi ne komprenas vian indignon pri tio, ke oni diris al vi la malagrablan veron. 
我不能理解你如此愤怒是因为别人告诉你那些不愉快的真相。  
24. Estas jam tempo por tio, ke ni iru. 
时间已经到了, 我们走吧。 
25. La libro de tiu, kiun vi malamas, kuŝas tie. 
那个你所讨厌的人的书搁在那里。 
26. Kio do estas la kaŭzo de tio, ke subite naskiĝis tia granda vento? 
是什么原因生起这么大的风波. 
27. Min mirigas via plena silento pri tio, pri kio mi vin petis. 
对于我求您的事, 你居然保持完全沉默真让我惊奇。 

b. 用定语附句形式译下列短文： 
抽烟的人一提起吸烟就说那是一种享受。这种对于吸烟的看法是不对的。但是所有抽烟

的人当中，没有一个愿意看到这一点。尤其是那些经常抽好烟的人更是认为抽烟好。他们说
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抽烟对身体也有点儿好处，起码可以使抽烟的人心情舒畅，精神好。 
Tiu, kiu fumas, diras, ke fumado estas ĝuo. La opinio estas erara. Sed neniu el la fumantoj ne 

volas akcepti tion. Precipe tiuj homoj, kiuj ofte fumas bonajn cigaredojn, des pli opinias sian 
fumadon bona. Ili diras, ke la fumado ankaŭ estas bona, almenaŭ agrabla por la fumantoj. 
 
 

La 17-a leciono 

FRUMATENE 
 La ĉielo grizas, kaj kiel troveblas la Grando en la Eto kaj la Eto en la Grando, same ankaŭ la 
roseroj grizas kaj rondas. 
 Palpebrumante mustelo venas el malgranda, nigra fendo de sia kaverneto. Ĝi kuras sur 
monteton tiel malgrandan, ke neniu el la homoj povas rimarki. Ĝi staras tie kaj atentas, gardoprete. 
Inter la ruĝiĝantaj montetoj kuŝas lageto; en ĝia mezo staras ardeo, kaj la ombro de la ardeo 
aspektas kiel moderna horloĝmontrilo. Nur ili du estas maldormaj: la ardeo kaj la mustelo. 
 Astor Terbanks konas nur tiujn bestojn, kiujn oni ĉasas. La koncepto pri la ardeo kaj la 
mustelo mankas en lia intelekto. Cetere ankoraŭ neniam li ellitiĝis tiel frue. 
 Ĉio estas muta, griza kaj malvarmeta. Ie fenestro ĵetmalfermiĝas kaj la ardeo trovas tion 
nekutima. En la fenestro moviĝas nigra makulo. Tiu makulo estas Astor Terbanks. Korpo, kiu de 
post sia ekzisto la unuan fojon vidas la tagiĝon. La tagiĝo ne estas negoco, nek amuzo. 
 Al Astor Terbanks ŝajnas nun, ke la plej bela afero en la mondo estas la tagiĝo, kvazaŭ kreita 
de Dio. Sendube ankaŭ la sinjoro estus kreita de Dio, sed la neproporcie ronda ventro jam estas 
kreita de Terbanks mem. 
 Li ĵetas rigardon al la lago, kies spegulon li ankoraŭ neniam vidis de ĉi tie. 
 "Kiom ofte mi diris al mia mortinta Maud," li pensas, "ke ŝi ne sidadu ĉe la fenestro. La 
nervoj malsaniĝos…" 
 Sed nun, kvazaŭ ankaŭ la nervoj de sinjoro Terbanks malsaniĝus. Li ne estas nervoza, tamen 
li sentas, ke li havas nervojn, kaj pro tio kulpas tiu kanajlo MacPhab! 
 Li denove rigardas al la ardeo. "Kiom stranga kaj maldika tiu estaĵo!" li meditas. "Aŭ oni ne 
donas al ĝi nutraĵon. La ventron ĝi apenaŭ havas, kaj eĉ venteto forblovus ĝin." 
 Bixman portas la matenmanĝon en la ĉambron. Li mallerte tenas pladon. Videblas, ke li ne 
kutimas servi ĉe la tablo. Sed Terbanks volas veki neniun. Ja ne pro tio, ke li estus pia filantropo, 
sed li hontas pri la frumatena rifuĝo pro la sesa vangofrapo. 
 "Ŝinko kun ovo, sinjoro." diras Bixman kun mallevitaj palpebroj, "mia edzino fritis ilin kaj 
povas esti, ke ŝi ne kapablas al tio. Tiuokaze mi petas vian pardonon." 
 Terbanks rigardas lin per tiu rigardo, per kiu li kutimas rigardi ĉiun, de kiu nur la afero estas 
grava, sed ne la persono. 
 "Ne gravas," li diras, "nur surtabligu ĝin, Bixman. Oni ekzistas ne nur por manĝo." 
 Rezulte de ĉi tiu profunda filozofio lia ŝoforo fariĝas parolema kaj diras: 
 "Efektive, sinjoro." 
 Terbanks returniĝas kaj denove rigardas al la lago. La ardeo staras ankoraŭ en la sama teniĝo. 
 "He, Bixman, ĉu vi scias, kiu nutras tiun birdon?" 
 "Kiun birdon, sinjoro?" 
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 "Tiun maldikan. Oni devas nutri ĝin, alie ĝi mortos de malsato…" 
 Respekte kaj piedfingre Bixman sin movas al la fenestro. 
 "Efektive, sinjoro," li diras post mallonga tempo, "efektive. De tri jaroj mi vivas ĉi tie kun 
mia edzino, sed ankoraŭ neniam mi vidis ĉi tiun birdon. Mi eĉ ne sciis pri ĝia ekzisto." 
 "Tiuokaze, ne mirige, ke ĝi estas tiom maldika! Demandu vian edzinon. Iu tamen devas zorgi 
pri tiaj aferoj." 
 Bixman retiriĝas kaj demandas sian edzinon. S-ino Bixman respondas jene: 
 "Ĝi ne estas kortobirdo, ĝi mem nutras sin." 
 Bixman revenas kaj diras solene: 
 "Ĝi ne estas kortobirdo, ĝi mem nutras sin." 
 
Rimarko: 

1) Grando kaj Eto = makrokosmo kaj mikrokosmo 宏观世界与微观世界 
2) ruĝiĝantaj montetoj 指被旭日映红的山岗 
3) Maud 是 Astor Terbanks 的已故妻子 
4) Ja ne pro tio, ke li estus pia filantropo, sed li hontas pri la frumatena rifuĝo pro la sesa 

vangofrapo. 二者为并列转折的原因状语附句，后面有省略：Ja ne pro tio, ke li estus pia 
filantropo, sed pro tio, ke hontas… 

改为简单的原因状语是： 
Ja ne pro ia filantropa pio, sed pro honto rifuĝi frumatene de la sesa vangofrapo. 
 

Gramatiko 
“他有什么想法？他的想法是我们尽快解决住房问题。”如何译成世界语？诚然，有几种

译法： 
Pri kio li pensas? Li volas, ke ni solvu rapide la loĝejan problemon. 
Kia estas lia penso? Tio, ke ni solvu rapide la loĝejan problemon, estas lia penso. 
Kian penson li havas? Li havas la penson, ke ni solvu kiel eble plej frue la problemon pri 

loĝejo. 
Kia estas lia penso? Lia penso estas tia, ke ni solvu rapide la loĝejan problemon. 
这第四句中的附句是什么附句呢？它是说明 tia 的，而 tia 又是表语，不妨称之为表语附

句。 
a. 解释性的表语附句： 
说明是什么，是谁，或者是什么样的，一般用 ke 连接： 

1. Lia feliĉo estas tio, ke li jam fariĝis membro de la Partio. 
2. Li estas tia, ke oni neniel povas konvinki lin. 
3. La principo de mia amiko estas tio, ke li neniam manpremas. 
4. Lia decida volo estas tio, ke ni faru kune la aferon. 
5. Plej stranga ŝajnis al ĝi tio, ke la pilko preferis alian.   z 
6. Li fariĝis jam tia, ke li ofte koleras ĉe bagatelo. 

b.  关系表语附句： 
通过关系代词表明附句的主语与主句主语的一致关系： 

7. Li estas tiu, kiu helpis vin per mono. 
8. Tio estis, kio kaŭzis lian malsukceson. 
9. La feino ŝanĝiĝis tia, kia ŝi estis antaŭe.   z 
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10. Ĉu li estas tiu, kiu savis vian fratinon el akvo? 
c. 疑问表语附句： 
附句作为主句中主语所提出的问题的内容，主句主语一般是表示疑问的名词： 

11. La demando estas tio, kiam ni finos la taskon. 
12. La demando estas tio, ĉu li vivas aŭ mortis. 
13. La demando estas tio, ĉu oni definitive lasu la planon aŭ komencu efektivigi ĝin. 
14. La problemo estas tia, kiun ni elektu fine. 
 

Rimarko: 
1) 有的教科书或语法书将表语附句叫作谓语附句，这是有一定道理的，因为表语是谓

语的一部分，尚且有宾语的表语：Mi rigardas vin tia, kia li estas. 
但是，说它是谓语附句也不一定合适，因为简单谓语无法有附句，而且宾语的表语附句

极少见。 
2) 主语附句与表语附句仅是词序的区别： 

Lia malfeliĉo estas tio, ke li nenion antaŭvidas. 
他的不幸在于他毫无预见。（表语附句） 
Tio, ke li nenion antaŭvidas, estas lia malfeliĉo. 
他什么也预想不到，这是他的不幸。 

实际上，不仅是词序问题，还有一个强调什么的问题。以上两句为例，若强调 lia malfeliĉo,
就放在句首，用表语附句；如果强调的是 nenion antaŭvidis，就用主语附句。 

再比较一下： 
Li savis min. 
他救过我。(简单句） 

如果要强调 li, 则用表语附句： 
Li estas tiu, kiu min savis. 
他就是那个救过我的人。 

如果要强调事，则用主语附句： 
Tiu, kiu savis min, estas li. 
那个救过我的人是他。 

3)主句中指示词 tia, tiu 等均可省略： 
Li estas, kiu vin savis. 
Lia malfeliĉo estas, ke… 
La problemo estas, ĉu… 
 

Ekzerco 
a. 译例句。 

1. Lia feliĉo estas tio, ke li jam fariĝis membro de la Partio. 
他的幸福在于他成为了一个党员。 
2. Li estas tia, ke oni neniel povas konvinki lin. 
他是那种没人可以说服的人。 
3. La principo de mia amiko estas tio, ke li neniam manpremas. 
我朋友的原则是从来不握手。 
4. Lia decida volo estas tio, ke ni faru kune la aferon. 
他坚决要我们一起做那件事。 
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5. Plej stranga ŝajnis al ĝi tio, ke la pilko preferis alian.   Z 
对它来说 奇怪的是那个球喜欢别的。 
6. Li fariĝis jam tia, ke li ofte koleras ĉe bagatelo. 
他已经变成经常为小事发脾气的人。 
7. Li estas tiu, kiu helpis vin per mono. 
他就是那个用钱帮助你的人。 
8. Tio estis, kio kaŭzis lian malsukceson. 
那就是导致他失败的原因。 
9. La feino ŝanĝiĝis tia, kia ŝi estis antaŭe.   Z 
仙女又变回从前。 
10. Ĉu li estas tiu, kiu savis vian fratinon el akvo? 
他就是那个从水中救了你妹妹的人吗? 
11. La demando estas tio, kiam ni finos la taskon. 
问题是我们什么时候完成任务。 
12. La demando estas tio, ĉu li vivas aŭ mortis. 
问题是他是生是死。 
13. La demando estas tio, ĉu oni definitive lasu la planon aŭ komencu efektivigi ĝin. 
问题是人们决定放弃那个计划还是开始实现它。 
14. La problemo estas tia, kiun ni elektu fine. 
问题是我们 终选谁. 

b. 将下列句子变成表语附句： 
1. Tio, ke ni ekiru morgaŭ matene, estas lia ordono. 
Lia ordono estas, ke ni ekiru morgaŭ matene. 
他的命令是我们明天一早出发。 
2. Tiu, kiu kaŭzis la fiaskon de nia plano, estas via amiko. 
Via amiko estas tiu, kiu kaŭzis la fiaskon de nia plano. 
你的朋友是导致我们计划失败的那个人。 
3. Estas klare al ni, ke oni ne povas eviti eraron. 
Klara estas al ni tio, ke oni ne povas eviti eraron. 
很清楚,我们没能避免错误。 
4. Estas necese, ke dum la kunveno oni devas atente aŭskulti. 
Tio estas necesa, ke dum la kunveno oni devas atente aŭskulti. 

     在会议期间仔细听是必须的。 
5. Tiu, kies foton vi montris, estas nia frato. 
Estas nia frato tiu, kies foton vi montris. 
你所指的照片上的人是我们的兄弟。 
6. Tio, kio esetas neebla, por individuo, estas nenio por kolektivo. 
Por individuo estas neebla tio, kio estas nenio por kolektivo. 
对个人来说不可能的事, 对集体来说是微不足道的。 
7. Ĉu ni iru aŭ restu, tio estas la problemo. 
La problemo estas tio, ĉu ni iru aŭ restu. 
问题是我们是走还是留。 

c.  将上述句子译成汉语。 
ĉ. 译下列句子（带表语附句）： 
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1. 他就是那个跑得 快的人。 
Li estas tiu, kiu kuras plej rapide. 
2. 他是来看望过你的那个人。 
Li estas tiu, kiu vizitis vin. 
3. 那就是他苦恼的原因。 
Tio estas, kio ĉagrenas lin. 
4. 问题是我们是否马上开始。 
La problemo estas tio, ĉu ni komenci tuj. 

 
 

La 18-a leciono 

FORVETURO 
 Granda, flava aŭto ruliĝas laŭ zigzaga vojo, kiu iom post iom flaviĝas, kiam la sunradioj 
verŝiĝas sur ĝin. 
 Birdoj kantas sur la arboj. Astor Terbanks direktas sian malvarman rigardon al la pejzaĝo, 
bananta sin en helaj, sed ĉarmaj koloroj. 
 Se oni rerigardas tra la malantaŭa fenestreto de la veturilo, tiam ŝajnas mistera la deveno de 
la vojo; se oni rigardas antaŭen, tiam ankaŭ ĝiaj celo kaj daŭrigo misteriĝas. Ĝi konstante 
malaperas inter la rozkoloraj arbustoj, pri kiuj Astor Terbanks tute senrespondece supozas, ke ili 
estas malvoj. 
 Terbanks jam kutimiĝis al tio, ke li enspiru aeron nur en la kvaronon de sia pulmo kaj dum la 
ĉiutaga vivo li eĉ ne pensis, ke li prenu profundan enspiron. Sed nun tiel li enspiras la tagiĝe 
malvarmetan kaj printempe dolĉan aeron, kiel tiu ebriulo, kiu jam ne scias, kiom li trinkas. Tamen 
tion Terbanks ne faras laŭplane. Lia koro batas forte kaj la sango pulsas pli kuraĝe ol kutime, kaj 
tiel ankaŭ liaj pensoj estas pli abruptaj. 
 Mirindaĵoj okazas ĉie sur la kampoj, ankoraŭ malsekaj. Sed pro kio ili malsekas, kiam eĉ ne 
pluvis? Kaj pro kio la leporoj kuradas tien kaj reen, kiam ankoraŭ neniu pelas ilin? Kaj pro kio la 
horizonto nebulas, kiam jam printempo kaj la suno brilas? Ĉio estas mistero por Terbanks. 
 Subite li sentas malsaton. La suno leviĝas pli kaj pli alten sur la ĉielo. Kaj la varieco de la 
naturo kaj la ruliĝado de la aŭto ĉiam pli kaj pli vekas la diablon de malsato en la sinjoro. En lia 
elstara ventro bruas infera kirlado, manĝemo kaj sento de manko. 
 Ili nun trafas en la mezon de arbaro, inter grandaj arboj. La arboj unuflanke kovritaj de 
musko. Terbanks malforte frapas la ŝultron de la ŝoforo. 
 "Mi malsatas, Bixman." 
 Laŭ la dikto la aŭto malrapidegas kaj baldaŭ haltas. La ŝoforo elaŭtiĝas kaj salutas. 
 "Mia edzino enpakis iom da manĝaĵo, sinjoro." 
 "Kioma horo jam?” demandas Terbanks. 
 "Tri kvaronoj antaŭ la sepa , sinjoro." 
 Terbanks ĉirkaŭrigardas en la arbaro. Li ja ne scias, al kiu apartenas tiu ĉi arbaro. Ĉiuokaze 
saĝa homo, kiu aĉetis ĝin, ĉar ĝi estas ja bela arbaro. Multaj arboj en ĝi kaj ili staras dense unu 
apud alia. 
 "Kio estas tio?" subite demandas Terbanks montrante al flava amaseto. Bixman rigardas ĝin. 
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"Mi kredas, ke ĝi estas fungo, sinjoro. Sed …" 
Terbanks tramezuras lin per malestima rigardo. 

 "Vi, tipa urbano! Strange, ke iuj havas nenian senton pri la grandioza naturo." 
 "Efektive, sinjoro," respondas Bixman. "Ĉu mi povas malpaki la manĝaĵon?" 
 "Ne, ne!" diras la ŝtalreĝo, "temas pri ia natura manĝaĵo. Ĉu vi ankoraŭ neniam aŭdis, kiom 
saniga la freŝa ovo de birdo?" 
 "Ne, sinjoro," konfesas Bixman. Verdire, ankaŭ Terbanks mem ne aŭdis pri io tia. Li serĉas 
ion similan el la memoro kaj nebule leviĝas en la kapo tio, kiel li pasigis libertempon en la infanaj 
tagoj, ĉe onklo Jeroboam, kaj ili kolektis ovojn de iaj birdoj… 
 Nun li vidas diversajn birdojn super la kapo, sed ili estas birdoj kaj ne ovoj. Li jam laciĝas 
pro la konstanta viŝado de sia ŝvitanta frunto. 
 Fine ili trovas unu neston, jes, nur unu. Sed ĝi sin lokas sur sufiĉe alta branĉo de poplo kaj 
aspektas kiel torteto, rigardate de malsupre. 
 Terbanks preskaŭ saltas de ĝojo kaj senhezite ordonas la ŝoforon depreni la neston. 
 
Rimarko: 

1) bani 常用来转义于 "沐浴于……之中" 
…bananta sin (baniĝanta) en sunradioj 沐浴于阳光之中 
2）Terbanks tute senrespondece supozas… 
说他完全可以不负什么责任地遐想。 
3）nebule leviĝas…意思是朦胧记得…… 
 

Gramatiko 
“我不知道他病了。” 这句话怎么译？学到这个程度，要译这句话是不成问题的： 

Mi ne scias, ke li malsanas. 
你不但译出来了，而且知道后半部是宾语附句，即用一个句子作为宾语。 
a. 解释性的宾语附句： 
… (tion), ke …附句是主句的主语所知道，所感受或所确定的内容： 

1. Ĉu vi scias, ke li ne venos? 
2. Mi aŭdis, ke la koko krias. 
3. El via letero mi vidas, ke vi interkonsentiĝis kun s-ro M.   z 
4. Mi sentas, ke la morto baldaŭ min vokos.   z 
5. Ĉiuj atestantoj asertas, ke la aŭtisto estis ebria. 
6. Ili aŭtoritate certigas, ke lingvo ne povas esti kreita arte.   z 
7. La polico anoncis, ke oni fine arestis la krimulon. 
8. La Akademio deklaru, ke la lingvo por ĉiam fariĝis definitiva.   z 
9. De tio ili konkludis, ke la palaco disfalis.   z 
10. Mi esperas, ke mi mem min helpos.   z 
11. Ĉu vi deziras, ke la prezidantoj estu nepre diversnaciaj?   z 

b. 关系宾语附句： 
表明主句中指示词所示的宾语与附句的逻辑关系一致： 

13. Faru tion, kio al vi plaĉas. 
14. Alportu tion, kion mi petis. 
15. Mi ne konas tiun, kiu ĵus preterpasis. 
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16. Mi ne konas tiujn, kies nomojn vi havas en la listo. 
c. 疑问宾语附句： 
附句是主句动词无法肯定或否定的内容： 

17. Mi ne scias, kiu li estas. 
18. La polico esploras, de kiam li restas en la urbo. 
19. Li ne skribis, kiel li fartas. 
20. Li demandis, kial ŝi revenas tiel malfrue. 
21. Mi ne rekonas, kies ĉapelo ĝi estas. 
22. Oni esploras, ĉu la rivero estas sufiĉe profunda por ŝipoj. 
23. Li ne sciigis, kien ni iru. 
24. Mi ne komprenas, kial li kolerus. 

ĉ. 间接引语： 
间接引语也是宾语附句，它实际上属于第一种。主语是说话者，附句是说的内容。一般

用 ke 连接，也可用他疑问词连接。 
25. Li diras, ke li iros morgaŭ. 
26. Li respondis, ke li konsentas.   z 
27. Li kriis al la ĉevaloj, ke ili haltu.   Z 
 

Rimarko: 
1) 间接引语与直接引语在内容、名词的数与格、动词的时间上无区别，但是人称、标

点不一样，即直接引语的第一、二人称均改为第三人称，冒号改为逗号，引号去掉，加关系

词。以上面三句为例： 
Li diras: "Mi iros morgaŭ." 
Li respondis: "Mi konsentas." 
Li kriis al la ĉevaloj: "Haltu!" 

2)主句中的 tion 一般被省略。但如果为了使语气更强，则可以保留。 
Mi scias tion, ke vi ne ŝatas min. 
你不喜欢我，这个我知道。（我知道你不喜欢我。） 

3）如果将主句放在附句的主语后面，主句成了插入语，附句变为简单句。此时 ke 被省

略，只用逗号隔开： 
La feliĉo, mi scias, ne daŭras longe. 
(Mi scias, ke la feliĉo ne daŭras longe.) 
我知道好景不长。 
Via ofero, ni kredu, ne estos vana. 
(Ni kredu, ke via ofero ne estos vana.) 
让我们相信你是不会白做的。 

4）宾语附句可以被压缩为表语，构成简单句： 
Mi vidis lin manĝi. 
(Mi vidis, ke li manĝas.) 
Li aŭdis la infanon plori. 
(Li aŭdis, ke la infano ploras.) 
Ĉu vi aŭdas la birdojn kanti?   z 

5) 如果表关系的一对关系词数格一样，则可将指示词省略： 
Faru, kion mi ordonis. 



 108

我让你干嘛你就干嘛。 
Faru tion, kio al vi plaĉas. (格不一样，不能省略。） 

6）如果附句用 -us, 则表示不可能发生： 
Mi ne komprenas, kial li kolerus. 
(se li kolerus.) 

7) 由于 kiu, kia 等既是疑问词又是关系词，所以在附句中要注意：如果本身不表疑问，

则用 ke；反之，不用 ke： 
Mi ne scias, kiam li foriris. 
我不知道他什么时候走的。 
Mi ne scias, ke kiam li estis foriranta la fratino revenis. 
我不知道他走的时候妹妹（姐）回来了。 

8）在口语中有时可将 ke 省略，尤见于间接引语中： 
Vi scias ja, vi ilin al mi donis.    z 
你知道是你自己给我的。 
Li diris, mi iru al li. 
他让我去找他。 
 

Ekzerco 
a. 译例句。 

1. Ĉu vi scias, ke li ne venos? 
你知道他不会来吗? 
2. Mi aŭdis, ke la koko krias. 
我听见公鸡叫了。 
3. El via letero mi vidas, ke vi interkonsentiĝis kun s-ro M.   z 
从你的信我看出, 你已经与 M 先生商议好了。 
4. Mi sentas, ke la morto baldaŭ min vokos.   Z 
我感觉到死神不久就要来召唤我了。 
5. Ĉiuj atestantoj asertas, ke la aŭtisto estis ebria. 
所有的证人都说, 那个司机已经喝醉了。 
6. Ili aŭtoritate certigas, ke lingvo ne povas esti kreita arte.   Z 
他们权威地断定, 语言不能人造。 
7. La polico anoncis, ke oni fine arestis la krimulon. 
警方宣布,罪犯已被拘捕。 
8. La Akademio deklaru, ke la lingvo por ĉiam fariĝis definitiva.   Z 
学士院宣布, 语言已经定型了。 
9. De tio ili konkludis, ke la palaco disfalis.   Z 
他们由此推断, 那所宫殿已经被毁。 
10. Mi esperas, ke mi mem min helpos.   Z 
我希望, 我将自立。 
11. Ĉu vi deziras, ke la prezidantoj estu nepre diversnaciaj?   Z 
你希望主席们是不同民族的吗? 
12. Mi kredas, ke tio plaĉas al li. 
我相信, 那些会让他喜欢。 
13. Faru tion, kio al vi plaĉas. 
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做你喜欢做的事吧。 
14. Alportu tion, kion mi petis. 
把我要的带来吧。 
15. Mi ne konas tiun, kiu ĵus preterpasis. 
我不认识刚才经过的那个人。 
16. Mi ne konas tiujn, kies nomojn vi havas en la listo. 
你名单上的人我不认识。 
17. Mi ne scias, kiu li estas. 
我不知道他是谁。 
18. La polico esploras, de kiam li restas en la urbo. 
警察调查他从什么时候起留在这座城市。 
19. Li ne skribis, kiel li fartas. 

     他没有写有关他的身体状况。 
20. Li demandis, kial ŝi revenas tiel malfrue. 
他问为什么她这么晚才回来。 
21. Mi ne rekonas, kies ĉapelo ĝi estas. 
我认不出这是谁的帽子。 
22. Oni esploras, ĉu la rivero estas sufiĉe profunda por ŝipoj. 
人们观察, 那条河对行船来说是否足够深。 
23. Li ne sciigis, kien ni iru. 
他没有说明我们该去哪儿。 
24. Mi ne komprenas, kial li kolerus. 
我不明白他为什么要生气。 
25. Li diras, ke li iros morgaŭ. 
他说他明天去。 
26. Li respondis, ke li konsentas.   Z 
他回答说, 他同意了。 
27. Li kriis al la ĉevaloj, ke ili haltu.   z 
他对着马儿吆喝, 它们停了下来。 

b. 译下面句子： 
1. 你知道他明天要来吗？ 
Ĉu vi scias, ke li venos morgaŭ? 
2. 我不知道他什么时候来。 
Mi ne scias, kiam li venos. 
3. 你没看见他在房间里看书吗? 
Ĉu vi ne vidas, ke li legas en la ĉambro? 
4. 我觉得我马上要倒下去。不知道怎么回事。 
Mi sentas, ke mi falos baldaŭ. Mi ne scias, kio okazas. 
5. 你弟弟说你的女友来了，正在屋里等你呢。 
Via frato diris, ke via amikino venis kaj atendas vin en la ĉambro. 
6. 我希望什么事也不出 好。 
Mi esperas, ke nenio okazos. 
7. 我相信那些忠于我们事业的人。 
Mi kredas tiujn, kiuj fidelas al nia afero. 
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c. 将下列直接引语变成间接引语： 
1. Li diris: " Mi estas tre laca." 
Li diris ke li tre lacas. 
2. La maljunulo kriis: " Se vi estus homoj, vi donus al mi akvon!" 
La maljunulo kriis, ke ili donus akvon al li, se ili estus homoj. 
3. La knabino respondis: "Mi scipovas kalkuli ĝis mil." 
La knabino respondis, ke ŝi scipovas kalkuli ĝis mil. 
4. La instruisto diris: "Lernu diligente!" 
La instruisto diris ke ili lernu diligente. 
5. La patro kriis: "Ne faru tion!" 
La patro kriis ke li ne faru tion. 

ĉ. 将下列间接引语改为直接引语： 
1. La lernanto lamentis al la instruisto, ke li perdis la lernolibron. 
La lernanto lamentis al la instruisto: “Mi perdis la lernolibron.” 
2. La instruisto konsolis, ke li ne ploru. 
La instruisto konsolis: “Ne ploru.” 
3. La lernanto diris, ke li nenie akiros novan libron. 
La lernanto diris: “Mi nenie akiros novan libron.” 
4. La instruisto diris, ke tio ne gravas, ke li donos al li novan libron, sed li estu atentema 

en la estonteco. 
La instruisto diris: “Tio ne gravas, ke mi donos al vi novan libron, sed vi estu atentema 

en la estonteco.” 
5. La knabo ĝoje kriis, ke la instruisto estas bona, bonega instruisto, multe pli bona ol lia 

patro. 
La knabo ĝoje kriis: “ Vi estas bona, bonega, bonega instruisto, multe pli bona ol mia 

patro.” 
 
 

La 19-a leciono 

LA OVO DE BIRDO 
 Bixman efektive grimpas sur la arbon. En sia servista humilo li eĉ ne pensas pri tio, ke ĉi tiu 
deziro de la mastro ne eltenus ian logikan kritikon; kaj ankaŭ tio ne malhelpas lin en lia fervoro, 
ke oni dungas lin ne por grimpi sur arbon, sed por konduki aŭton. 
 La serioza malhelpo estas nur tio, ke lia fervoro ne pariĝas kun lerto. Li atingas la unuan 
branĉon, sed de tie li levadas siajn mallongajn krurojn al la alia branĉo tiel malfeliĉe, ke liaj piedoj 
perdas la bazon kaj — ho ve! li falas surteren. 
 "Sinjoro," li diras malĝoje, "mi ne kapablas plenumi la ordonon." 
 Terbanks rigardas lin kun kuntiritaj brovoj. 

"Vi estas mallerta," li diras, "sed vi ne kulpas pri tio, vi, urba skarabo." 
Bixman fermas la okulojn. 

 "Jes, sinjoro, tio mi estas." 
 "Nu, mi montros al vi!" 
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 Bixman ektremas pro timo. Petege li rigardas la ŝtalreĝon. 
 "Ne faru tion, sinjoro!  Ne faru tion eĉ pro la tuta mono de la mondo. …Se la fraŭlino 
ekscius tion, sinjoro… Prefere mi provu ankoraŭfoje!" 
 Tebanks svingas la manon. 
 "Tio ne havas jam sencon, ke vi provu ankoraŭfoje, " li respondas, "kiam jam evidentiĝis, ke 
vi ne taŭgas." 
 Bixman kurbiĝas pro honto. 
 "Jes, sinjoro. Sed tamen prefere mi! Tio ne konvenas al vi." 
 Terbanks eksplodas de kolero. 
 "Kiel vi komprenas tion? Ĉu vi volas aserti, ke ankaŭ mi ne kapablas tion fari?" 
 Bixman rezignas pri la kontraŭstaro kaj turnas al li la dorson. Astor Terbanks ĵetas rigardon al 
la arbo kaj sentas teruron. 
 "Ĉu vi iam ludis golfon, Bixman?" 
 Bixman ja ne povas imagi, ke sinjoro Terbanks iam grimpis sur arbon dum golfoludo, sed li 
denove turnas la dorson, por ne esti atestanto de la historia kaj eble tragika okazaĵo. 
 Kaj sinjoro Terbanks ja multe pli ŝatus, se Bixman ĉifoje sendiscipline kaj eĉ perforte 
malhelpus al li plenumi la intencon. Sed li devas rezigni pri tio kaj nun esti iom senindulga al si 
mem. 
 Li grimpas kaj baldaŭ atingas la unuan branĉon. De tie spiregante, blovante, li gimnastikas 
sur pli altan branĉon. Li rerigardas. La tero sterniĝas sub li en sveniga profundo. Li estas 
proksimume du metrojn super la tero. 
 La ŝtalreĝo levas hazarde la kapon kaj subite rimarkas la neston. Per etendo de brako li povus 
atingi ĝin. Li baraktas, spiregas. 
 "Bixman," li krias per ia nova voĉo, "mi atingas la neston." 
 "Mi gratulas, sinjoro!" 
 Terbanks etendas kun ebria ĝojo la manon al la nesto. La livan manon li premas ĉirkaŭ 
branĉo, la dekstran li etendas al la nesto kaj per levita kapo li volas sekvi la aventuran vojon de sia 
dekstra mano. 
 Tiam la kapo de brido leviĝas el la nesto kaj per sia akra beko ĝi frapas la manon de 
Terbanks.  
 En ĉi tiu mallonga kaj emocia plena minuto ja malfacile konstati, al kia speco ĝi apartenas. 
Nur tio klaras, ke la birdo koleras kaj lerte uzas sian bekon. 
 Sed Terbanks persistas. Li metas la manon en la neston kaj elprenas ovon. Li sentas, ke en la 
nesto estas pli da ovoj, kiujn li povus kune elpreni. Lia koro forte batas. 
 Post tiu historia momento li fine malsupreniĝas — kun malfacilo kaj ŝirita pantalono, tamen 
feliĉe kaj triumfe — li rigardas la varman ovon en la mano. 
 La ovo, tre malgranda, havas makulojn. 
 Satiĝinte per la manĝaĵo ili residas en la aŭto. La aŭto ekrulas sin. La ovo metiĝas el unu 
poŝo en la alian, malvarmiĝante. Kiam la aŭto atingas marĉan kampon, la ovo jam tute perdas 
intereson kaj ĵetiĝas foren el la veturilo. 
 
Rimarko: 

1) — kun malfacilo kaj ŝirita pantalono, sed feliĉe kaj triumfe — 这是两个转折，说他终于

下来了，虽然很吃力，裤子也撕破了；可是呢，还算幸运，没受什么伤，凯旋而下。虽两边
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有破折号，还是状语，不是插入语。 
 
Gramatiko 

宾语附句的第二类是间接宾语附句，也就是以整个句子作为主句的间接宾语。 
a. 表示说明： 

    用 ke 连接，回答 al kio, pri kio, je kio: 
1. Ni dankas nian riĉon al tio, ke ni estas ĉiam ŝparemaj.  
2. Ĉu mi povas danki lin por tio, ke mi estas viro?   z 
3. Mi kalkulas je tio, ke vi min helpos. 
4. Neniu sciis pri tio, ke vi venos. 
5. Mi jam avertis vin pri tio, ke vi ne faru tion. 
6. La Esperantismo celas al tio, ke ekzistu taŭga komprenilo inter la popoloj.   z 

b. 表示关系： 
用关系代词表示二者的关系： 

7. Donu la leteron al tiu, kiun mi sendos al vi. 
8. Mi ricevis la libron de tiu, kiun vi vidis ĉe mi hieraŭ vespere. 
9. Ne kalkulu je tiu, kiu tro multe promesas. 
10. Mi atentigas vin pri tio, kion mi menciis antaŭhieraŭ. 
11. Laŭte parolu kun tiu, kiu estas duonsurda. 

c. 表示疑问： 
用既表示疑问又起关联作用的词连接，主句一般是否定句： 

12. Mi ne scias pri tio, kiel li faris. 
13. Li ne sciigis min pri tio, ĉu li bone prosperas. 
14. Ĉu li jam informis vin pri tio, kiel statas la afero? 
15. Mi demandis lin pri tio, ĉu mi iru. 
 

Rimarko: 
1) 说明的附句中 pri tio 往往可以省略： 

Mi informis lin, ke lia filo fariĝis heroo. 
我告诉他说他儿子成了英雄了。 

2）有关系附句的句中如果指示词与关系词，以及前置词均一样的话，则可以省略前者： 
Donu la libron al kiu vi ĝin promesis. 
( …al tiu， al kiu…） 
把书给你答应人的人吧。 
Mi vin atentigas pri kio mi vin atentigis jam multafoje. 
我多次提醒你，现在再提醒你。 

3）疑问附句前的 pri tio 均可以省略： 
Mi demandis, kiam okazos la kunveno. 
我问过什么时候开会。 
 

Ekzerco 
a. 译例句。 

1. Ni dankas nian riĉon al tio, ke ni estas ĉiam ŝparemaj.  
我们因平时的节俭而富足。 



 113

2. Ĉu mi povas danki lin por tio, ke mi estas viro?   Z 
我要感谢他我是男人吗? 
3. Mi kalkulas je tio, ke vi min helpos. 
我估计你会来帮助我的。 
4. Neniu sciis pri tio, ke vi venos. 
没有人知道你会来。 
5. Mi jam avertis vin pri tio, ke vi ne faru tion. 
我已经警告你别再做了。 
6. La Esperantismo celas al tio, ke ekzistu taŭga komprenilo inter la popoloj.   Z 
世界语主义旨在使各国人民之间有一种合适的交流工具。 
7. Donu la leteron al tiu, kiun mi sendos al vi. 
把信给我派到你那儿去的人。 
8. Mi ricevis la libron de tiu, kiun vi vidis ĉe mi hieraŭ vespere. 
我收到昨天晚上你在我这儿看见的那人的书。 
9. Ne kalkulu je tiu, kiu tro multe promesas. 
不要指望给你太多承诺的人。 
10. Mi atentigas vin pri tio, kion mi menciis antaŭhieraŭ. 
我请你注意前天我提到的事。 
11. Laŭte parolu kun tiu, kiu estas duonsurda. 
对耳朵不好的人说话要大声点。 
12. Mi ne scias pri tio, kiel li faris. 
我不知道他怎么做的。 
13. Li ne sciigis min pri tio, ĉu li bone prosperas. 
他没有通知我, 他是否发达了。 
14. Ĉu li jam informis vin pri tio, kiel statas la afero? 
他告诉你那件事的发展状况了吗? 
15. Mi demandis lin pri tio, ĉu mi iru. 
我问过他,我是否应该走。 

b. 将例子中可以省略的句子抄下来。 
4. Neniu sciis, ke vi venos. 
5. Mi jam avertis vin, ke vi ne faru tion. 
6. La Esperantismo celas, ke ekzistu taŭga komprenilo inter la popoloj. 
12. Mi ne scias, kiel li faris. 
13. Li ne sciigis min, ĉu li bone prosperas. 
14. Ĉu li jam informis vin, kiel statas la afero? 
15. Mi demandis lin, ĉu mi iru. 

c. 汉译世： 
1. 直到现在谁也不知道我要到英国去。 
Ĝis nun neniu scias, ke mi iros al Anglujo. 
2. 他问我去英国干什么。 
Li demandis, pro kio mi iros al Anglujo. 
3. 我说我去英国学英语。 
Mi diris, ke mi iros tien por lerni anglan lingvon. 
4. 我的朋友提醒我别学英语。 
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Mia amiko atentigas min, ke mi lernu ne la anglan. 
5. 我问他为什么我不要学英语。 
Mi demandis lin, kial mi ne lernas la anglan. 
6. 他说连英国人，美国人都在学世界语。世界语旨在使各国人民相互了解。当前

还有不少人没注意到世界语是 恰当的交流工具。也有不少人怀疑世界语是否能够完成

这个任务。然而，事实会回答他们的，只有世界语才是人类真正的共同语言。 
Li diris, ke eĉ angloj kaj usonanoj lernas Esperanton kiu celas interkompreniĝi de la popoloj 

el diversaj landoj. Nun multaj homoj ne rimarkas tion, ke Esperanto estas la plej taŭga 
interkomunikilo. Ankaŭ multaj homoj dubas, ĉu Esperanto plenumos tiun taskon. Tamen, la fakto 
respondos al ili, ke nur Esperanto estas vera komuna lingvo de la homaro.  
 
 

La 20-a leciono 

TERBANKS DEVAS HALTI 
 Bela kaj agrabla, kvankam ne profesia, kurego en la suno kaj vento, sur nekonata kaj senfina 
vojo. Kaj s-ro Terbanks tamen rigardas ne la kuregon, sed sin mem. La rapidon li ja sentas, sed 
kvazaŭ nur akcesore; li profundiĝas en siaj rememoroj. Li revokas la infanecon. Li rompis foje 
multekostan japanan vazon, kiun alportis onklino Derwett… Li agis eĉ bonfare al homoj… En la 
nuna momento la ŝtala koro de la ŝtalreĝo fandiĝas en la mola naturo… 
 El ĉi tiuj rememoroj subita kaj kruda halto lin vekas. Jen la aŭto bremsas per plena energio. 
 Terbanks preskaŭ eksaltas en la veturilo kaj rigardas antaŭen. Malgranda kaj malferma aŭto 
staras kruce sur la vojo kaj baras la eblon de la pluiro. 
 Apud la kruce staranta veturilo staras alta junulo, kun polvomantelo kaj aŭtovitroj antaŭ la 
okuloj. 
 La nervoj de Terbanks ekviglas. Li boras la rigardon al la junulo. Sed, krom la polvokovrita 
mantelo kaj la okulvitroj nigraj, jam nenio kaŝas lian inkognitecon, kaj li tute ne similas Tenson 
MacPhab, tiun inferan kanajlon. 

Kaj la viro kun la polvo-mantelo kaj okulvitroj ne memorigas pri li. Liaj movoj, dum li serĉas 
la motordifekton, memorigas tamen pri timema dungito, kiu vizitas dancejon en sabata vespero kaj 
trempas sian bulkon en mustardo. 
 En la malgrada, difektita aŭto sidas sinjoro, kun ĉapo tirita super la okulojn, sed el ĉi tiu 
homo efektive disradias nur grizo kaj sensignifo. 
 Estus iom ridinde supozi tion, ke ĉi tie en la mola naturo, sur la nekonata ŝoseo, Tenson 
MacPhab ataku la ŝtalreĝon Terbanks. Neniu povis scii, ke Terbanks en ĉi tiu tempo estos ĉi tie. 
Kaj ĉia suspekto superfluas kaj ridindas, koncerne la ulon kun nigraj okulvitroj kaj la ulon kun 
grizo. 
 Sed en la historio de la sessa vangofrapo ĝuste tiu arto de la konkludo estas bela, per kiu 
Tenson eksciis, kiam kaj kie li devas serĉi sinjoron Terbanks, pro la jam bone konata celo. En la 
historio de la sesa vangofrapo troviĝas nek aŭdaco nek amuzo; ĝi estas interesa kaj … 
 Bixman eliras, pli ĝuste, elrampas, el la aŭto, kaj kun apatiaj movoj proksimiĝas al la 
malestiminda aŭtaĉo. 
 "Kian defekton ĝi havas?" li demandas. 
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 "Se mi scius tion," ĝemas la junulo. 
 "Ĉu vi ne trovas ĝin?" ironie ridetas Bixman. 
 "Ne," respondas la junulo. 
 Bixman rigardas la aŭtaĉon kun brovoj kuntiritaj, kvazaŭ por ĝin rigardi sufiĉus okuloj, 
duone pli malgrandaj ol ordinare. 
 "Ankoraŭ neniam mi vidis tiel malgrandan aŭton," li mencias samtempe. 
 "Kiam ni lavis ĝin la trian fojon," respondas la junulo, "ĝi iom ŝrumpis. Se mi nur scius, kian 
difekton ĝi havas." 
 Bixman proksimiĝas al la aŭteto. 
 "Eble iu surpaŝis ĝian kolon," li diras sarkasme, "Aŭ vi hejme forgesis ĝian motoron." 
 "Ankaŭ ĉi tiu malgranda veturilo havas avantaĝon!" la junulo diras. "Ĝi bezonas por kvindek 
mejloj tiom da benzino, kiom ĉe vi elverŝiĝas dum vi plenigas la benzinujon." 
 "Vere," respondas Bixman, "sed dum vi funkciigas la motoron, mi jam estas en Liverpool." 
 "Ĉu tio helpas vin?" ĝemas la junulo. "Mia onklo kvardek jarojn vivis en Liverpool kaj li 
mortis malriĉa." 
 Bixman kliniĝas kaj ekzamenas la funkciigilon. Dum li faras la ekzamenadon la junulo kun 
polvomantelo kaj nigraj okulvitroj ĉirkaŭpaŝas la grandan, flavan aŭton. 
 
Rimarko: 

1) aŭtovitroj 指司机戴的眼镜，不是汽车的玻璃。 
一般用 okulvitroj, 或 ŝoforaj okulvitroj 
字典里有 sunokulvitroj 即太阳镜，墨镜 
2）morti malriĉa 指死的时候穷困潦倒 
Estante malriĉa li mortis. 
Li estis malriĉa, kiam li mortis. 
 

Gramatiko 
我们知道，状语表示时间、地点、方式等。如果将它扩展成为一个句子，就是状语附句。

状语的作用很多，状语附句的种类自然也少不了。大致可分三类：时空附句，方式附句和状

态附句。 
所谓时空附句，就是以之说明主句行为发生的时间、地点。 
a. 时间附句： 
表明附句行为发生的时间与主句的相同，这种情况下一般是用 kiam, de kiam, dum 连接： 

1. Kiam mi venis al li, li dormis.   z 
2. Mi ne uzas la akuzativon tiam, kiam la klareco de la senco tion ĉi malpermesas.   z 
3. Estis Novjara tago, kiam mi denove iris sur la turon.   z 
4. Mi trovis lin ĉiam ĉe laboro, kiam mi lin vizitis. 
5. Forĝu feron, dum ĝi estas varmega.   z 
6. Dum vi skribos la leteron, mi legos ion. 
7. Li toleris, dum li povis. 
8. Li eltiris tranĉilon kaj, dum tiu kisadis la rozon, la malbona viro pikmortigis lin.   z 
9. Li ripozas nek tage nek nokte, de kiam li okupiĝas pri tiu ĉi problemo. 
10. Mi fartas multe pli bone de tiam, kiam mi loĝas en la kamparo. 

表明附句行为发生于主句的行为之前，即一先一后，一般是用 post kiam 连接： 
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11. Post kiam ŝi estis mallongan tempon en la arbaro, fariĝis nokto.   z 
12. Ekbatis la koro de David, post kiam li kalkuligis la popolon.   z 
13. Baldaŭ post kiam li abdikis, oni lin reelektis.   z 
14. Nelonge post kiam ŝi mortis, li starigis sur ŝia tombo belan monumenton.   z 

附句行为或动作发生的在主句的行为动作之后，此时，一般用 antaŭ ol, ĝis 连接： 
15. Antaŭ ol ĝi tion konsciis, ĝi troviĝis en granda ĝardeno.   z 
16. Mi rapidas respondi la demandon, antaŭ ol mi alpaŝas al la publikigado.   z 
17. Li disbatos vin, antaŭ ol vi havos la tempon petegi lin pri indulgo.   z 
18. Antaŭ ol ilia domo forbrulis, ili estis sufiĉe bonhavaj. 
19. Nia ŝipo, unu horon antaŭ ol la tempesto ekfuriozis, jam estis en sekura ordo. 
20. Antaŭ ol ni iros al la teatro, ni vespermanĝos. 
21. Longe ĉerpas la kruĉo, ĝis ĝi fine rompiĝas.   z 
22. Mi ne trankviliĝos tiel longe, ĝis la demando estos solvita.   z 
23. Mi ne kredis al la diroj, ĝis mi venis.   z 
24. Longa tempo pasis, ĝis oni ekkonstruis tiun domon. 

b. 地点附句： 
附句行为发生的地点也是主句的地点： 

25. Li promenis tie, kie oni laboris sur la kampoj. 
26. Kie jukas, tie ni gratas.  z 
27. Kie ekzistas kontraŭdiro, tie estiĝas batalo. 
28. Mi flankiĝadis de tiuj ĉi reguloj nur tie, kie tion ĉi postulis apartaj cirkonstancoj.  z 

附句行为发生的地点可能是主句的起点或终点，或者是同向位移： 
29. Li loĝas tie, kien eĉ birdo ne flugas.   z 
30. Tie ni sidiĝu, kie estas ombro. 
31. Li venis de tie, de kie la hirundoj alflugas printeme. 
32. Li iris ĝis tie, ĝis kie neniu povis iri antaŭe. 
33. Ni jam revenis de tie, kien vi iras. 
34. Kuru ĝis tie, kie tiu standardo estas fiksita. 
35. Tien iru, kien mi ordonis. 
36. Kien kudrilo iras, tien fadenon ĝi tiras.   Z 
 

Rimarko: 
1)表示“同时” 有时用 se: 

Ĉu vi min ĉiam helpos, se mi vin petos? 
有事求你的时候，你总会帮助我吗？ 
Ĉiufoje, se li venas, li alportas donacon. 
他一来总是带上礼物。（他总不是空着手来的。） 

2) kiam 表示 “同时” 的情况下是时间的一点，有时主句的行为是在附句行为的时间里

发生的，有时则正相反。也就是说，一个是延续的，一个是短暂的。 
Kiam mi legis libron, li ekkriis. 
我正看书的时候他叫了一声。 
Kiam la domo ekbrulis, ĉiuj dormis. 
房子着火时大家正睡觉。 

3) kiam 尚可表示先后： 
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Li venis, kiam ni ekiris jam. 
我们已经出发了他才来。 
Mi retrovis mian fontoplumon, kiam mi aĉetis jam novan. 
我找到原珠笔了，可是我已经买了一支新的了。 
Kiam la kuracisto alvenis, la malsanulo jam mortis. 
医生来的时候，病人已经死了。 

有时可用 apenaŭ: 
Apenaŭ ŝi venis al la fonto, ŝi vidis unu sinjorinon…   z 
她走到泉水 边时就看见一位老太太… 
Apenaŭ ŝi paŝis dekkelke da ŝtupoj, ŝi vidis du malsupren irantajn virinojn.  z 
她刚上十几个台阶， 就碰见两个妇女下来。 

4）附句与主句的时间先后是相对的，或者说，我们将 post kiam(或 antaŭ ol)放在哪一句

都可以： 
Li venis antaŭ ol mi venis. = Mi venis post kiam li venis. 
他比我先到。= 我比他晚来。 
Li venis post kiam mi venis. = Mi venis antaŭ ol li venis. 
他比我晚来。= 我比他早到。 

5). 表示地点的附句前的关系词与主句后的成对时，可将后者省略： 
Kie estas sufero, estas ankaŭ espero.   z 
有痛苦就有希望。 
Li iris, kien mi iros morgaŭ. 
我明天去他走过的地方。 
Li venis, de kie ŝi venis. 
她从哪儿来，他也从哪儿来。 
Li kuris ĝis kie la hundo kuris. 
狗跑到哪儿他跑到哪儿。 

 
Ekzerco 

a. 译例句。 
1. Kiam mi venis al li, li dormis.   Z 
我到他那的时候, 他在睡觉。 
2. Mi ne uzas la akuzativon tiam, kiam la klareco de la senco tion ĉi malpermesas.  Z 
当句子意义明确不允许用宾格的时候, 我就不用它。 
3. Estis Novjara tago, kiam mi denove iris sur la turon.   Z 
新年那天, 我又爬上那座塔。 
4. Mi trovis lin ĉiam ĉe laboro, kiam mi lin vizitis. 
每次我拜访他时,我总能看到他在工作。 
5. Forĝu feron, dum ĝi estas varmega.   Z 
打铁要趁热。 
6. Dum vi skribos la leteron, mi legos ion. 
等你写信的时候, 我读些东西。 
7. Li toleris, dum li povis. 
他尽其所能忍耐着。 
8. Li eltiris tranĉilon kaj, dum tiu kisadis la rozon, la malbona viro pikmortigis lin.  Z 



 118

这个人拔出刀, 趁他亲吻玫瑰时,这个坏蛋刺死了他。 
9. Li ripozas nek tage nek nokte, de kiam li okupiĝas pri tiu ĉi problemo. 
自从他为这件事忙碌, 就日夜不息。 
10. Mi fartas multe pli bone de tiam, kiam mi loĝas en la kamparo. 
自从我住在农庄时, 身体就好多了。 
11. Post kiam ŝi estis mallongan tempon en la arbaro, fariĝis nokto.   Z 

  她在树林里呆了一会儿, 天就变黑了。 
12. Ekbatis la koro de David, post kiam li kalkuligis la popolon.   Z 
大卫向人民征税后,他的心开始受煎熬。 
13. Baldaŭ post kiam li abdikis, oni lin reelektis.   Z 
他辞职以后不久, 人们又选择了他。 
14. Nelonge post kiam ŝi mortis, li starigis sur ŝia tombo belan monumenton.   Z 
她死后不久, 他在她的坟上树立了一块很漂亮的碑。 
15. Antaŭ ol ĝi tion konsciis, ĝi troviĝis en granda ĝardeno.   Z 
在它意识到之前, 已经在那个大花园里了。 
16. Mi rapidas respondi la demandon, antaŭ ol mi alpaŝas al la publikigado.   Z 
在我公布之前, 我先迅速回答几个问题。 
17. Li disbatos vin, antaŭ ol vi havos la tempon petegi lin pri indulgo.   Z 
在你有时间祈求他原谅之前, 他就撕碎了你。 
18. Antaŭ ol ilia domo forbrulis, ili estis sufiĉe bonhavaj. 
在他们的房子着火之前, 他们很富有。 
19. Nia ŝipo, unu horon antaŭ ol la tempesto ekfuriozis, jam estis en sekura ordo. 
我们的船在暴风雨到来之前一小时就已经在安全位置了。 
20. Antaŭ ol ni iros al la teatro, ni vespermanĝos. 
在我们去剧院之前, 我们会去吃晚饭。 
21. Longe ĉerpas la kruĉo, ĝis ĝi fine rompiĝas.   Z 
壶长时间吸水, 后破了。 
22. Mi ne trankviliĝos tiel longe, ĝis la demando estos solvita.   Z 
直到那个问题被解决, 否则我不会放心的。 
23. Mi ne kredis al la diroj, ĝis mi venis.   Z 
直到我来后, 才相信那些言辞。 
24. Longa tempo pasis, ĝis oni ekkonstruis tiun domon. 
时间已经过去好久, 人们才开始盖房子。 
25. Li promenis tie, kie oni laboris sur la kampoj. 
他在人们工作的田野里散步。 
26. Kie jukas, tie ni gratas.  Z 
哪里痒, 就抓哪里。 
27. Kie ekzistas kontraŭdiro, tie estiĝas batalo. 
哪里有矛盾, 哪里就有斗争。 
28. Mi flankiĝadis de tiuj ĉi reguloj nur tie, kie tion ĉi postulis apartaj cirkonstancoj. Z 
除非特殊环境要求, 我才会将原则放在一边。 
29. Li loĝas tie, kien eĉ birdo ne flugas.   Z 
他住在那个连鸟都不飞的地方。 
30. Tie ni sidiĝu, kie estas ombro. 
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哪里有荫凉, 我们就坐哪里吧。 
31. Li venis de tie, de kie la hirundoj alflugas printeme. 
他来自燕子春天飞来的地方。 
32. Li iris ĝis tie, ĝis kie neniu povis iri antaŭe. 
他一直走到以前没人去过的地方。 
33. Ni jam revenis de tie, kien vi iras. 
我们已经从你要去的地方回来了。 
34. Kuru ĝis tie, kie tiu standardo estas fiksita. 
跑到挂着国旗的地方。 
35. Tien iru, kien mi ordonis. 
我命令你去哪里, 你就去哪里。 
36. Kien kudrilo iras, tien fadenon ĝi tiras.   Z 
线随针走。 

b. 译下列句子： 
1）当我写信的时候，有人敲门。 
Iu frapis je la pordo, kiam mi skribis leteron. 
2）每当我上他家的时候，总是看见他在用功。 
Kiam mi vizitas lin, mi ĉiam vidas lin diligente lerni. 
3）弯树要从小开始。 
Krubigu arbon, dum ĝi estas juna. 
4）他来以后请告诉我一声！ 
Diru al mi, kiam li venos! 
5）他走以后不久，他的朋友就来找他了。 
Lia amiko venis, post kiam li deiris. 
6）等明天他走以后你再来吧！ 
Venu morgaŭ post kiam li deiros. 
7）在他走以前我赶到他的卧室把事告诉了他。 
Mi rapidis al lia ĉambro kaj diris al li la aferon antaŭ ol li eliris. 
8）他妈妈一直等到我们回来以后才进屋去睡觉。 
Lia patrino atendis, ĝis kiam ni revenis kaj ŝi eniris la ĉambron por dormi. 
9）她一出去我就把门关上，因为外面风大。 
Kiam ŝi eliris, mi fermis la pordon pro ventego ekstera. 
10）有几个小孩在我们玩过的地方玩。 
Kelkaj knaboj ludas tie, kie ni ludis. 
11）哪里有团结，哪里就有力量。 
Kie kuniĝo, kie forto. 
12）他去的地方是谁都想去的。 
Ĉiuj volas iri tien, kien li iris. 
13）我们老师说，他是从我们没去过的地方来的。 
Nia instruisto diris, ke li venis de la loko, kien ni ne iris 
14）我对老师说，将来我一定去他来的那个地方。 
Mi diris al instruisto, ke mi iru al la loko, de kie li venis. 
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DIALOGO IV 
1. — Aj ja ja！Kiun lokon vi batos kvinafoje？ 

哈哈, 第五次你预备打哪儿? 
—Vi estas senpensa kaj senmensa. Mi devus bati al vi la kapon. 

你没有思想，不动脑子。我就打你的脑袋。 
2. —La kapon？ 

脑袋？ 
   — Jes. 

对。 
3. —Ve! Batu laŭplaĉe kaj forte, sed ne la kapon! 

唉。随便你打哪儿，只要不是脑袋好了。 
   — Kial? 

为什么？ 
4. — Kiun ajn parton de la tuta korpo mi donos al vi, nur ne la kapon… 

身上什么地方都可以给你打，只要不是脑袋就好。 
   — Nu? 

嗯？ 
5. — Nu! La postaĵon! Mi metos la kapon en sablon kiel turto kaj vidos jam nenion. 

呶！屁股！我要象斑鸠一样，把脑袋藏在沙子里，什么也看不见。 
   — Ne! Ĝuste la kapon mi batos. 

不行，我就要打脑袋。 
6. — Ne ne ne! Ho ve! La kapo batota. Mi — batato! 

不，不，不行！挨打的脑袋，我——山芋！ 
   — Vi ne estas batato！ 

你不是山芋。 
7. — Mi ŝatas bataton. De tempo al tempo mi aĉetas bataton. 

我喜欢山芋。我经常买山芋。 
   — Vi, tipa urbano. Mi kreskis el batato. 

你，小市民。我就是靠山芋长大的。 
8. — Vi do estas batato? 

所以你就是山芋？ 
  — Ha ha ha！Vi…senpensulo！En la infaneco mi loĝis en la kamparo kaj ĉiutage mi manĝis 
bataton. 

哈哈哈，你，没脑子！小时候，我住在农村，每天吃山芋。 
9. — Kaj nun vi volas, ke mi estu batata? 

所以现在你想让我挨打？ 
   — Batato estas batato. Batado estas batado. Ĉifoje mi volonte batos al vi la kapon kaj poste 
donos al vi bataton, ke vi ĝissate manĝu. 

挨打归挨打。打归打。这次我想打你的脑袋，以后给你个山芋, 让你吃个够。 
10. — Vi do havas bataton? 

你有山芋吗？ 
 — Jes, eĉ ne malmulte. 
  当然，甚至不少。 

11. — Do, por batato mi devas unue esti batata? 
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哦，那么为了山芋我首先要挨打。 
 — Hm. 
  嗯。 

12. — Kiel vi batos min? 
你怎么打我？ 

 — Mi batos, ĝis vi satos, kaj la kapo platos, vi neniam flatos, kaj ni fratos. 
  等打到你吃饱为止。脑袋就象铁板，一点也不会哄人，我们就象兄弟。 

13. — Jen la kapon! 
给，脑袋。 

 — En la kapo mankas klapo. 
  这个脑袋里少根筋。 

14. — Ĉu mi devus vidi ĉion malbona kiel antaŭe? 
我是不是应该象以前一样，看见一切都觉得不好？ 

 — Oni devas vidi ion tia, kia ĝi estas. 
  人们应该看见东西它本来的样子。 

15. — Mi rekonas, ke vi estas pli saĝa, pli inteligenta, pli malstulta, pli sagaca, pli sprita, pli 
klera, pli eruda kaj pli… 

我认为，你更聪明，更智慧，更明智，更精明，更精神，更睿智，更严谨和更…… 
    — Kaj pli flatema, pli kaĵolema, pli incensema, ĉu ne? 

更会奉承，更谄媚，更恭敬，不是吗？ 
16. — Tute egale, vi jam batis al mi la kapon kiel ĉapon kiel sapon kiel rapon kiel napon… 

完全正确。你已经象打帽子、肥皂、芜菁、番油菜那样打过我的脑袋了。 
 — Ankaŭ kiel papon？ 
  也象打教皇？ 

17. — Ĉu vi bonvolos fari respondojn? 
你想要做答卷吗？ 

 — Kiajn？ 
  什么样的？ 

18.— Kiu kuras plej rapide? 
谁跑得 快？ 

 —La rekordulo en la olimpikoj. 
  奥运会记录保持者。 

19. — Ne. 
不对。 

 — La raketo. 
  火箭。 

20. — Ne, ankaŭ ne. 
也不会。 

 — La sono。 
  声音。 

21. — Ne, ne ne. 
不对，不对。 

 — La lumo. 
  光。 



 122

22. — Ne, tute ne. 
完全错误。 

 — Kiu do？ 
  那是什么？ 

23. — Mi. 
我。 

 — Vi? 
  你？ 

24. — Jes, mi. 
对，是我。 

 — Vi povas kuri? 
  你能跑？ 

25. — Kiaj vortoj! 
什么话。 

 — Kaj plej rapide? Vi, kun tia bareliĝanta ventro, kun tiaj dikaj ursaj piedoj? 
  跑得 快？你，挺着个大肚子，用肥肥的熊腿？ 

26. — Ilin mi ne bezonas. 
他们我都不需要。 

 — Kiel do vi povas kuri? 
  那你怎么跑？ 

27. — Mi kuras kape. 
我用脑袋跑。 

 — Kape? Akrobate? 
  脑袋？象杂技演员？ 

28. — Sen akra bato, mia kapo estas mapo. Kuŝante en la lito, mi flugas de unu kontinento al 
alia, de unu maro al alia, de la norda poluso al la suda… 

没有击打，我的脑袋就是地图。躺在床上，我从一个洲到另一个洲，从一个海洋到

另一个海洋。从北极到南极…… 
 — Vi sonĝas… 
  你做梦了。 

29. — Ne, mi maldormas. Mi flugas eĉ en la kosmo, de unu planedo al alia, de unu stelo al 
alia, de unu satelito al alia, de la luno al la suno… 

不，我没睡。我甚至在宇宙里飞翔，从一个行星到另一个行星，从一颗星到另一颗，

从一个卫星，到另一个卫星，从月亮到太阳…… 
 — Vi iluzias. 
  你在幻想。 

30. — Ne. Kaj ĉio okazas nur en palpebruma daŭro. 
不是。一切就在眼皮底下发生。 

 — Vi fantazias. 
  你那是虚构。 

31. — Kiu estas la plej forta? 
谁 有力量？ 

 — Leono. 
  狮子。 
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32. — Ne. 
不对。 

 — Elefanto. 
  大象。 

33. — Ne. 
不对。 

 — Rinocero. 
  犀牛。 

34. — Ne, ne estas rinocero. 
不对，不是犀牛。 

 — Ho jes, formiko, kiu povas porti aĵon, kiu estas centoble pli peza ol ĝia korpeto. 
  哦，蚂蚁，它能搬动百倍于自身重量的东西。 

35. — Des malpli. Estas mi, kiu estas la plej forta en la mondo. 
更不是。是我，这个世界 有力量的人。 

 — Mi ne komprenas. 
  我不明白。 

36. — Komprenu do. Mi respondecas pri la medio. Ĉu tio ne estas peza tasko? 
会明白的。我对这个环境负责。难道这不是重任吗？ 

 — Jes, tre peza. 
  是的，的确很沉重。 

37. — Ĉu vi povas levi ĝin? 
你能承担吗？ 

 — La medion? 
  这个环境？ 

38. — Jes. 
对。 

 —Ne. Mi ne povas. 
  不，我不能。 

39. — Sed la tuto sidas sur miaj ŝultroj. 
那整个就落到我的肩头了。 

 — Kaj tiusence vi estas plej forta? 
  从这个意义上说，你是 有力的？ 

40. — Jes. Bonvolu, kiu manĝas plej multe? 
对，请回答，谁吃得 多？ 

 — Hipopotamo… baleno… ho ne ne, mi jam scias, … 
  河马…… 鲸鱼…… 哦，不是，我知道了…… 

41. — Kiu? 
谁？ 

 — Vi! 
  你！ 

42. — Ĉifoje vi pravas. 
这次你对了。 

 — Kiom vi povas engluti. 
  你能吞下去多少？ 
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43. — Alportu ĉiom el viaj batatoj, per ili mi plenigos nur duone la stomakon. 
带上你所有的山芋，也只能填我一半的胃。 

 — Jen la afero! 
  这就是事实。 
 
 

La 21-a leciono 

LA SESA VANGOFRAPO 
 Ĉio en ordo. 
 Bixman diras al la junulo kun polvomantelo kaj nigraj okulvitroj: 
 "Via aŭteto havas nenian difekton, sinjoro. Eble vi perdis la libron: 'Kiel mi kondukas mian 
malgrandan aŭton?'…” 
 La junulo kun polvomantelo, nomata Tenson, sidiĝas apud la direktilo kun videbla ĝojo. 
Efektive, dum li ekfunkciigas la motoron, Bixman kaj lia mastro jam estas longan distancon antaŭ 
ili. 
 La malgranda veturilo senbrue rampas en la printempa mateno. 

Wennington-Laskett ekkrias: 
 "Mi ne komprenas vin! Ili estis ĉi tie en niaj manoj, la fotografilo kuŝis en mia sino. Kaj 
okazis nenio. Nenio! Mi jam ne atingos ilin!" 
 Tenson ridas envoĉe. 
 "Sed jes!" li diras. "Mi malfermis la benzinujon; ĝis kvin mejloj elfluos ilia benzino. Mi ne 
ŝatas tiun fieran ŝoforon." 
 Wennington-Laskett ekĝemas. Vane; li jam devas alkutimiĝi al la artaj kapricoj de Tenson 
MacPhab. 
 Post dek minutoj — kiel tion Tenson aŭguris — turniĝas la ĵetkubo. La granda veturilo staras 
kruce sur la vojo. Bixman staras malantaŭ ĝi kaj blasfemadas. 
 Astor Ternbanks promenadas apud la vojo kaj kolektas florojn. Ia violkolora, dikpetala floro 
centope ridas ĉe la piedo de telefonfosto. Birdoj sidas laŭvice sur la telefondrato. 
 Bixman alkrias la ridetantan Tenson. 
 "Ĉu vi ne faris ion al la benzinujo?" 
 "Ne, " respondas MacPhab, "Ĉu ĝi havas ian difekton? Mi vonlonte pruntedonus iom da 
benzino, sed mi timas, ke ĝi ne sufiĉos." 
 Bixman blasfemas. La atento de Tenson direktiĝas nun al la ŝtalreĝo, kolektanta florojn. 
 "Vi havas interesan mastron," li diras la Bixman; kaj Terbanks samtempe ekparolas: 
 "Eble la sinjoroj pruntedonus al vi sian aŭton, Bixman. Prenu la ujojn kaj alportu benzinon. 
Tie ĉi jam ne estas pli da floroj." 
 Bixman esperplene turniĝas al Tenson. 

"Ĉu vi farus tion, sinjoro? Tiu ĉi ŝoseo estas senhoma kaj posttagmeze ni devos esti en 
Liverpool." 
 Tenson meditas. 
 "Volonte," li diras, "se vi ne abomenas sidiĝi en tiu ĉi malgranda aŭto." 
 Bixman feliĉe enaŭtiĝas kaj forkuras; kompreneble Wennington-Laskett antaŭe elaŭtiĝas kaj 
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haltas ĉe la rando de la vojo. 
 Tenson MacPhab promenas al la herbejo kaj haltas antaŭ Terbanks, kiu rigardas lin kun 
afabla rideto. 
 Tiam la junulo deprenas siajn okulvitrojn. 
 La efiko superas ĉion. Terbanks rigidiĝas, kvazaŭ hipnotita leporo. 
 Pala kaj senpova, li rigardas en la vizaĝon de la junulo; nur en la fundo de liaj okuloj brilas 
malamo, sed tio ne embarasas Tenson. 
 La vangofrapo forsonas kaj Wennington-Laskett fotas. 
 "Ĉu vi volas ankoraŭ unu foton?” demandas Tenson MacPhab, sed eble nur por timigo. 
Wenning-Laskett kapneas. 
 La ŝtalreĝo lasas fali la florojn. 

Tenson balancas la kapon. "Ni devas atendi," li diras, "ĝis via ŝoforo revenos. Dume ni eble 
konversaciu. Kiel vi fartas?" 
 La vizaĝo de Terbanks rekoloriĝas iom post iom. Li skuas siajn pugnojn. 
 "Ĉion ĉi vi terure pentos, vi rabisto!" li kriegas kaj la birdoj forflugas de la telefondratoj." 
 "Mi proponas batalpaŭzon, " diras Tenson, "Donu al mi cigaredon." 
 
Rimarko: 

1) 'Kiel mi kondukas mian malgrandan aŭton?' 
(这是讽刺性的话，有这么一本书，名是“怎样驾驶小汽车？”） 
2) turniĝas la ĵetkubo (骰子或叫色子，是一种赌具。）“骰子翻个个了。” 意思是我的点了，

我赢了。 
 

Gramatiko 
所谓方式状语附句就是以整个句子说明主句行为发生的方式、方法、关系等。 
a. 关系附句： 
通过 anstataŭ, krom, sen, kun 等词表明附句与主句的离合关系： 

1. Anstataŭ tio, ke ni vane atendas, pli bone estos tuj komenci la laboron. 
2. Anstataŭ ke vi babilas sensence, ni devus ja lerni kune. 
3. Anstataŭ ke ĉiu lernas diversajn lingvojn, ĉiuj ellernadu unu saman lingvon. 
4. Li babilis sensence, anstataŭ ke ni lernus kune. 
5. Nenio okazis, krom tio, ke mi ricevis malgravan leteron. 
6. Li nenion vidis, krom ke gardan grif' en sia nesto sidis. 
7. Li neniam povis ekrigardi vin sen tio, ke li batus sin en la bruston.   z 
8. Li trairis la kadukan ponton, sen ke ĝi rompiĝus. 
9. Mia permeso estis ligita kun tio, ke vi ĝustatempe revenos. 
10. Jen li venas kun tiu, kiun vi atendas. 

b. 方式附句： 
用 ke 或 kiel, kiom 表示附句是主句行为发生的方式： 

11. Tiel li foriris, ke li eĉ ne rigardis. 
12. La laboro estis farita tiamaniere, ke ĉiu faris sian taskon aparte. 
13. Li vivas tiel, kiel al li plaĉas. 
14. Ili faros ĝin tiel baldaŭ, kiel ili povas. 
15. Li kuris kiel rapide li povis. 



 126

16. Mi provas batali kontraŭ la malkontentuloj, kiom mi povas.   z 
17. Le devas, — kiom tio estas ebla — uzi la lingovn kiom plej neŭtralan.   z 

c. 方法附句： 
用 ke, per kiu 等连接，表示附句是主句动作进行的方法和工具： 

18. Li sukcesis nur dank' al tio, ke la cirkonstancoj lin favoris. 
19. Li faris la laboron helpe de tiu, kiun mi rekomendis al li. 
20. Li multe helpis min per tio, ke li lerte asistis. 
21. Li defendis min per tio, kio trafis en lian manon. 

ĉ. 比较附句： 
用 kiel 表示主句的行为是以附句的某方式进行的： 

22. Mi amas vin tiel kiel vi amas min. 
23. Li batis per la pugno, kiel oni batas per martelo. 
24. Li amas sian duonfilon, kiel li amas sian filon mortintan. 
25. Li komprenas predikon, kiel bovo muzikon.   z 
26. Li ŝanceliĝas, kiel tiam, kiam li estas ebria. 
27. Kiel glacio per la suna varmo degelas, tiel spit' rigida al la insista panja peto cedis. 
28. Ili ne restigis tian riĉecon, kiel la homoj asertis.   z 
29. Li mortigis tiun homon tiel sen-emocie, kiel oni estingas kandelon. 
30. Li verkas siajn poemojn tiel turmente, kiel virino naskas infanon 
31. Li falis, kiel se iun trafis kuglo. 
32. Li staris konsternite, kvazaŭ la ĉielo estus falinta sur lin. 
33. Ili amis sin reciproke, kvazaŭ ili estus fratoj.   z 
34. Tiu manuskripto estis kunvolvita tiamaniere, kvazaŭ ĝi estus tuj fordonota al iu.   Z 
 

Rimarko: 
1) 关系附句的主语若与主句一样，则一般部压缩为简单句：、 

Mi parolis kun Maria anstataŭ kun ŝia fratino. 
(anstataŭ tio, ke mi parolis kun ŝia fratino.) 
Mi diras al vi nenion alian krom plej pura vero.   z 
(krom tio, ke mi diras al vi plej puran veron.) 
Li foriris sen premi mian manon. (sen tio, ke li premis mian manon.) 

2) 在 sen 后面，Zamenhof 不主张用不定式，虽然偶而他也用过： 
La suno neniam leviĝas sen rigardi batalojn.   z 
太阳一升起总要目睹人间的勾心斗角。 

但是由于这种用法存在于不少民族语言之中，所以逐步地被接受，并且发展到滥用的地

步。比如有这么一个世界语译本《D-ro Jeky11 kaj s-ro Hyde》（原作者是斯蒂文生，汉语译

名是《化身博士》）sen… -i 的句式几乎见于每页。 
3)比较附句经常只留下被比较的词，而将其他词语、句子成分全部省略，以致于看上去

象一个简单句： 
Li amas lin kiel filon. 
他惜他如爱子。 
Li kondutas en la societo, kiel en la kazerno.  
他在交际场所里就象在兵营里一样。 

4) 有的语法书将比数量、质量的比较也归入状语附句： 
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Ŝi havas okulojn bluajn kiel cejano. 
(kiel cejano 修饰定语 bluajn) 
她的眼睛象矢车菊那么蓝。 
Mi trovis la vinon acida kiel vinagro. 
(kiel vinagro 修饰宾语表语 acida) 
我发现那瓶酒象醋一样酸。 
Mi gajnis tiom, kiom vi perdis. 
(kiom…修饰宾语 tiom) 
我的得相当于你的失。 
La birdamaso estis tiel densa, kiel svarmo da abeloj.   z 
(kiel…修饰表语 densa) 
鸟群密集得象一窝蜂。 

5）据说 kiel se 是从英语的 “as if” 演变来的。后来觉得有点别扭，于是以 kvazaŭ代之。

但是“人造语”也逃不了自然嬗变的规律。有的仍然用前者。若干年以后，有些世界语学家允

许二者并存，并企图规定出其区别： 
Kiel se 表示设喻，动词词尾用叙述式： 

Li veis, kiel se al iu oni eltiras la dentojn. 
他象一个被拔牙的人那样地哎哟乱叫。 

还可以分开用： 
Li falis, kiel iu falas, se lin kuglo trafis. (kiel se iun trafis kuglo.) 
他象一个被子弹打中的人那样倒下去。 

kvazaŭ 表示虚喻，动词用假定式： 
Ili levis unu manon supren, kvazaŭ ili ion tenus. 
他们象托着什么似地托手举着。 
La ĉielo aspektis, kvazaŭ ĝi estus balaita. 
你看那天空，仿佛被扫除过一样。 
 

Ekzerco 
a. 译例句。 

1. Anstataŭ tio, ke ni vane atendas, pli bone estos tuj komenci la laboron. 
与其白等，不如立即开始这项工作。 
2. Anstataŭ ke vi babilas sensence, ni devus ja lerni kune. 
与其你不停地说，不如我们一起学习吧。 
3. Anstataŭ ke ĉiu lernas diversajn lingvojn, ĉiuj ellernadu unu saman lingvon. 
与其每个人学习不同语言，不如所有人学习同一种语言。 
4. Li babilis sensence, anstataŭ ke ni lernus kune. 
他不停地说，而不是和我们一起学习。 
5. Nenio okazis, krom tio, ke mi ricevis malgravan leteron. 
除了我收到一封无关紧要的信外，什么也没发生过。 
6. Li nenion vidis, krom ke gardan grif' en sia nesto sidis. 
除了一只大秃鹫卧在自己的巢中，他什么也没看见了。 
7. Li neniam povis ekrigardi vin sen tio, ke li batus sin en la bruston.   Z 
他一看见你就捶胸顿足的。 
8. Li trairis la kadukan ponton, sen ke ĝi rompiĝus. 
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他穿过那座即将倒塌的桥，那桥居然没倒。 
9. Mia permeso estis ligita kun tio, ke vi ĝustatempe revenos. 
如果你能按时回来，我就答应你。 
10. Jen li venas kun tiu, kiun vi atendas. 
看，他带着你等待的人回来了。 
11. Tiel li foriris, ke li eĉ ne rigardis. 
他就这样走了，再也没有回头。 
12. La laboro estis farita tiamaniere, ke ĉiu faris sian taskon aparte. 
这份工作是这样完成的，每个人都分别完成各自的任务。 
13. Li vivas tiel, kiel al li plaĉas. 
他就是随心所欲地活着。 
14. Ili faros ĝin tiel baldaŭ, kiel ili povas. 
他们马上就会尽力去做这件事。 
15. Li kuris kiel rapide li povis. 
他尽其所能地快跑。 
16. Mi provas batali kontraŭ la malkontentuloj, kiom mi povas.   Z 
我试着尽我所能地与反对者斗争。 
17. Li devas, — kiom tio estas ebla — uzi la lingovn kiom plej neŭtralan.   z 
他应当尽可能使用 中立语言。 
18. Li sukcesis nur dank' al tio, ke la cirkonstancoj lin favoris. 

     他成功是因为条件好。 
19. Li faris la laboron helpe de tiu, kiun mi rekomendis al li. 
他在我推荐的那个人的帮助下完成工作的。 
20. Li multe helpis min per tio, ke li lerte asistis. 
他的精明能干给了我很大帮助。 
21. Li defendis min per tio, kio trafis en lian manon. 
他随手抓起一件家伙保护我。 
22. Mi amas vin tiel kiel vi amas min. 
我爱你就象你爱我一样。 
23. Li batis per la pugno, kiel oni batas per martelo. 
他抡拳头就象人们用铁锤一样打人。 
24. Li amas sian duonfilon, kiel li amas sian filon mortintan. 
他喜爱自己的继子，就象爱自己死去的儿子一样。 
25. Li komprenas predikon, kiel bovo muzikon.   Z 
他理解那番说辞，就象牛听音乐一样。 
26. Li ŝanceliĝas, kiel tiam, kiam li estas ebria. 
他摇摇晃晃就象喝醉一样。 
27. Kiel glacio per la suna varmo degelas, tiel spit' rigida al la insista panja peto cedis. 
就象冰雪在温暖的阳光下融化，倔强的态度也在母亲一味哀求中软下来。 
28. Ili ne restigis tian riĉecon, kiel la homoj asertis.   Z 
他们并没有象人们说的留下那样的财富。 
29. Li mortigis tiun homon tiel sen-emocie, kiel oni estingas kandelon. 
他杀死了那个人，冷漠地就象人们吹灭一要蜡烛。 
30. Li verkas siajn poemojn tiel turmente, kiel virino naskas infanon。 
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他创作诗歌就象妇人产子一样痛苦。 
31. Li falis, kiel se iun trafis kuglo. 
他倒下了，好像是中弹了。 
32. Li staris konsternite, kvazaŭ la ĉielo estus falinta sur lin. 
他愕然地站着，好像天塌下来了。 
33. Ili amis sin reciproke, kvazaŭ ili estus fratoj.   Z 
他们互相深爱着，好像兄弟一样。 
34. Tiu manuskripto estis kunvolvita tiamaniere, kvazaŭ ĝi estus tuj fordonota al iu.   Z 
那份手稿卷了起来，好像要发出去似的。 

b. 译下列句子（带状语附句）。 
1. 与其我们那么久地等他，不如现在就走。 
Ni iru nuntempe anstataŭ atendi lin tiom longe. 
2. 他们不做练习，而在玩。 
Ili ludas anstataŭ ekzerci. 
3. 那个男孩登上一个三条腿的椅子，椅子也没倒。 
La knabo grimpis sur seĝon kun tri piedoj, ke la seĝo ne falis. 
4. 你和他都想见的那个人来了。 
Tiu homo, kiun vi kaj li ambaŭ volas vidi, venas. 
5. 我们的任务是那样完成的，即每个人写自己的那一部分。 
Nia tasko plenumis tiamaniere, ke ĉiu skribas aparte. 
6. 你完全可以按照你所想往的那样去做。 
Vi tute povas fari laŭ via plaĉo. 
7. 他从身边过去，连个招呼也不打。 
Li preteris sen saluto. 
8. 你不应当象对待敌人那样去对待犯错误的同志。 
Vi ne devas konduti al la kamaradoj farintaj eraron, kiel al malamiko. 
9. 多亏他大哥及时来，我才得以把问题解决了。 
Dank' al la akurata alveno de lia pliaĝa frato, mi solvis la problemon. 
10. 小姑娘几乎每天给奶奶读报，以使她了解国内外形势。 
La knabineto preskaŭ ĉiutage legas ĵurnalon al la avino, por ke ŝi sciu en-kaj 

eksterlandajn situaciojn  
11. 我爱她就象父亲爱女儿一样。 
Mi amas ŝin kiel patro amas sian filinon. 
12. 他并没有象你说的那样经常发火。 
Li ne ofte koleras kiel vi diris. 
13. 她象一个看见妈妈的孩子一样高兴地叫着。 
Ŝi ĝoje kriis kiel infano, kiu vidis sian patrinon. 
14. 她是那么的苦恼，仿佛心头上压了一块大石头似地。 
Ŝi estas tiel ĉagrena kvazaŭ granda ŝtono sidus sur ŝian koron. 

 
 

 

 



 130

La 22-a leciono 

HISTORIA INTERPAROLO 
 "Ne!" krias Astor Terbanks preskaŭ histerie, "ne venu al mia proksimo, junulo. Ne streĉu la 
kordon tro longe. Sufiĉe! Hodiaŭ mi havis eksterordinare bonan tagon, mi renkontiĝis kun la 
Naturo kaj eble pro tio ĝis nun mi ne sufokis vin. Sed mi ne rekomendas, ke vi pli fortigu la 
abomenon, kiun mi sentas, kiam mi vidas vin…Mi atentigas vin…” 
 MacPhab ridetas indulge. 
 "Nur ne atentigu min," li diras, "ĉar tio ne helpas vin. Restas nur unu tago. Sed post la fino de 
tiu tago ankaŭ vi aliĝos al la grupo de Tenson-adorantoj. Ĉar inter la malnovaj muroj de Anglujo 
hodiaŭ mi signifas la justecon kaj la kredon de la juna generacio. Kiam mi pagos ankaŭ la lastan 
amortizon de mia estimo al vi, tiam jam ankaŭ vi komprenos, kian animstaton mi havis, kiam vi 
elĵetis min." 
 Astor Terbanks faras rifuzan movon. 
 "Kvankam," li diras, "mi tute ne deziras klarigi al vi, kion mi faris, tamen vian aserton mi 
kvalifikas mensogo. Mi ne elĵetis vin, sed mi ne devas plenumi la deziron de kiu ajn. Finfine li ja 
povas esti ĉarlatano!…" 
 "Mi," respondas Tenson kun levita kapo kaj fiere, "ne povis esti ĉarlatano!" 
 "Ne vi," li diras, "sed iu alia." 
 "Sed mi ne povis esti iu alia," spitas Tenson. "Mi povas esti nur tio, kio mi determiniĝis. Vi 
nenion scias pri miaj prauloj. En la mezepoko ili estis la samaj kanajloj, kiel nun vi…" 
 "Mi ne elĵetis." diras Terbanks. 
 MacPhab suĉas herbon. 
 "Vi elĵetis." 
 "Sed mi ne elĵetis!" kriegas la ŝtalreĝo, ruĝiĝinta pro kolero. 
 "Sed vi elĵetis!" respondas Tenson firme. 
 Wennington-Laskett staras apud la veturilo kaj klininte sin dormetas en stara pozo. La birdoj 
revenas unu post alia al la telefondratoj. La tuta ĉielo estas blua kaj Tenson tiel sentas, ke ĉi-tempe 
oni rajtas rigardi al la ĉielo, se oni ne volas mildiĝi. La nuboj kaj la floroj kaj la olivverdaj 
makuloj de la foraj montflankoj miksiĝas en la internajn aferojn de la homoj kaj ili kaŭzas 
emocion en la koro.  
 Per malklaraj okuloj Terbanks rigardas en la vizaĝon de la 'juna kanajlo'. Subite li rememoras 
ĉiun sian koleron. Liaj manoj pugniĝas kaj li alkrias la junulon: 
 "Vi ne fuĝos de la puno, ne, eĉ ne imagu tion!” 
 Vi havas la solan senkulpigon, ke ni vivas en lando, kiu havas malbonajn leĝojn, kies 
loĝantoj meritas, ke kelkfoje naskiĝu inter ili tia monstro kia vi. Sed tio ne daŭros longe. Vi nun 
havas bonŝancon. Sed poste… nu. Pri kio vi ridas?" 
 "Mi nur ridetas," diras la junulo, pensante pri tio, kiel interese estas, ke Astor Terbanks envias 
lian bonŝancon…Sed li eble pravas. Bonŝanco kaj feliĉo ĉiam estas sendependaj de materiaj 
aferoj. 
 Efektive mono povas signifi feliĉon kaj ankaŭ malfeliĉon. La amo povas signifi volupton kaj 
ankaŭ senfinan suferon. Sed la feliĉo povas signifi nur feliĉon kaj la sufero nur suferon. 
 "Nur ridetu," krias Terbanks, "mia ŝoforo jam estas ĉi tie kun via aŭto." 
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 Tenson mansigne adiaŭas la malgajan kaj koleran ŝtalreĝon, kiu ŝajnas sensenca en ĉi tiu 
momento. 
 "Morgaŭ ni ankoraŭ renkontiĝos," diras la impertinenta junulo, "sed postmorgaŭ jam ne. 
Domaĝe. Ĉar poste mi jam ne devos rompi mian kapon, por eltrovi ion, por ridigi la homojn." 
 
Rimarko: 

1) Naturo 指大自然，用小写也可以。 
2) Tenson-adorantoj = adorantaj Tenson, tiuj, kiuj adoras la junulon Tenson. “汀森崇拜者” 
3) mezepoko“中世纪” 
 

Gramatiko 
这课咱们来看看表示状态的状语附句。 
a. 条件附句： 
附句表示主语句行为发生的假设或现实的条件、环境。一般用 se 或 kondiĉe ke, supoze ke 

连接，有时用 kiam: 
1. Se Esperanto tamen vivis kaj kreskis regule, ni povas pri tio sincere nin gratuli.   z 
2. Se foriras la katoj, festenas la ratoj.   z 
3. Se ni vin ne komprenas, kiu do povus vin kompreni?   z 
4. Se via frato pekis kontraŭ vi kaj li pentas, pardonu al li.   z 
5. Mi ne povus tion kredi, se mi ne vidus ĝin per miaj propraj okuloj.   z 
6. Se ni ne prokrastus, ni jam du fojojn estus revenintaj.   z 
7. Mi venos, kondiĉe ke la vetero estos bela.  
8. Mi pardonos, kondiĉe ke vi neniam kulpu plu. 
9. Mi iros tien nur, kondiĉe ke oni min speciale invitos. 
10. Supoze ke ĉio prosperos, vi sukcesos. 
11. Supoze ke ĉio glate iros, vi estos elektita. 
12. Kiam venas printempo, degelas riveroj. 
13. Kiam foriras la katoj, festenas la ratoj. 

b. 原因附句： 
用 ĉar, pro tio ke, tial ke 连接 

14. Mi ne povas tien iri, ĉar mi estas malsana. 
15. La bonon mi faris nur tial, ĉar mi ne povis agi alie.   z 
16. Ĉar ni decidis kunvenadi ĉiujare, tial ni devas klarigi al ni, por kio ni kunvenas.   z 
17. Ĉiuj ŝatis Esperanton nur tial, ke ĝi alproksimigas reciproke la korojn de la homoj. z 
18. Li ne venis, tial ke lia filo malsanas. 
19. Vi devas pardoni lin pro tio, ke li jam pentas. 
20. Vi vidos do, ke vi ne devas kulpigi min pro tio, ke mi ne plenumis vian deziron.   z 

c. 目的附句 
用 por (tio) ke 连接，附句动词用命令式： 

21. Mi venis por tio, ke ni fine aranĝu la aferon. 
22. Mi donis al li la monon ne por tio, ke li ĝin fordiboĉu. 
23. Ili faris ĉion eblan, por ke li sentu sin hejme en ilia domo. 
24. Ne devas esti tre singardaj por ke, anstataŭ akceli la aferon, ni ĝin ne pereigu por 

ĉiam.   z 
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25. La patrino eliris, por ke la du geamantoj havu okazon babili. 
ĉ. 结果附句： 
附句是主句行为的结果，一般用 tiel ke, tiom 等连接，有时也用 por ke: 

26. Tiel li ektimis, ke li komencis kuri. 
27. Ege li hontis pri la afero, tiel ke li ne kuraĝis eĉ eliri sur la straton. 
28. Ili tiel ĝojis, ke preskaŭ ĉiuj glasoj falis sur la plankon. 
29. Tiom li malfortiĝis, ke eĉ sian manon li ne povis levi. 
30. Mi ŝanĝis mian decidon en tion, ke mi restos hejme. 
31. Tiu ŝprucigo sufiĉas por tio, ke ili plu ne povas teni la okulojn nefermitaj.   z 
32. La ideo estas tro altiranta por ke la homoj rifuziĝus je ĝi.   z 
33. Multe mankas, por ke li estus sukcesinta. 
 

Rimarko: 
1) kiam 本来是表示时间的；se 是表示假定、条件的。但二者在实践中是交叉的，有时

前者可表条件，后者可表时间： 
Ŝi ĉiam nur ridis, se (kiam) li parolis al ŝi pri amo. 
他和她提起爱情时她总是笑而不语。 
Kiam (se) la vetero estas bona, mi iras promeni. 
只要天气好，我就出去散步。 

2) 在有些动词后，如 danki, gratuli, ĝoji, indigni, koleri, miri 等后面就用 ke 接原因附句，

但有的人将此归入间接宾语附句： 
Mi dankas vin, ke vi helpis min en la grava afero. 
我谢谢你在重大事情上帮我忙。 
Mi gratulas vin, ke vi sukcesis. 
我祝贺你成功。 
Mi ĝojas, ke vi restas.   z 
你留下来我很高兴。 
Ili tre indignas, ke oni forportis la portreton de la Majstro. 
有人把大师的肖像拿走了。他们因此而愤慨。 
Ĝi koleris, ke ili povas esti tiel vantaj.   z 
它为它们是那么的虚妄而生气。 
La legantoj ne miru, ke ili trovos tiujn samajn erarojn.    z 
请读者诸君勿因为有同样的印刷错误而大惊小怪。 

3) 表示目的时，有些情况下可将 por 省略： 
Kiu mi estas, ke mi iru al la faranono?   z 
我是谁，非我去找国王（法老王）不可？ 
Trapiku lin, ke li momente falu.   z 
戳穿他，让他立即倒毙。 
 

Ekzerco 
a. 译例句。 

1. Se Esperanto tamen vivis kaj kreskis regule, ni povas pri tio sincere nin gratuli.   Z 
如果世界事依然幸存而且有规律的发展, 我们衷心庆贺了。 
2. Se foriras la katoj, festenas la ratoj.   Z 
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猫远去了, 老鼠开宴了。 
3. Se ni vin ne komprenas, kiu do povus vin kompreni?   Z 
如果我们不理解你, 那么谁理解你呢? 
4. Se via frato pekis kontraŭ vi kaj li pentas, pardonu al li.   Z 
如果你的兄弟侵犯了你, 而后后悔了, 原谅他吧。 
5. Mi ne povus tion kredi, se mi ne vidus ĝin per miaj propraj okuloj.   Z 
我不能相信, 除非我亲眼所见。 
6. Se ni ne prokrastus, ni jam du fojojn estus revenintaj.   Z 
如果我们不磨蹭的话, 已经回来两次了。 
7. Mi venos, kondiĉe ke la vetero estos bela.  
如果天气好的话, 我就来。 
8. Mi pardonos, kondiĉe ke vi neniam kulpu plu. 
我原谅你, 只要你再不犯错。  
9. Mi iros tien nur, kondiĉe ke oni min speciale invitos. 
如果人们特别邀请, 我就去。 
10. Supoze ke ĉio prosperos, vi sukcesos. 
按照设想, 一切都进步了, 你会成功的。 
11. Supoze ke ĉio glate iros, vi estos elektita. 
设想一切顺利的话, 你会被选上。 
12. Kiam venas printempo, degelas riveroj. 
春天来临, 江河解冻。 
13. Kiam foriras la katoj, festenas la ratoj. 
当猫儿远去时, 鼠宴开始了。 
14. Mi ne povas tien iri, ĉar mi estas malsana. 
我不能去那儿, 因为我病了。 
15. La bonon mi faris nur tial, ĉar mi ne povis agi alie.   Z 
我不能做别的, 只能做点好事。 
16. Ĉar ni decidis kunvenadi ĉiujare, tial ni devas klarigi al ni, por kio ni kunvenas.  Z 
因为我们决定每年每年开一次大会, 所以我们必须明白, 为什么开会。  
17. Ĉiuj ŝatis Esperanton nur tial, ke ĝi alproksimigas reciproke la korojn de la homoj. Z 
所有人都喜欢世界语, 只是因为它让人们的心更加靠近。 
18. Li ne venis, tial ke lia filo malsanas. 
他不来了, 因为他的儿子病了。  
19. Vi devas pardoni lin pro tio, ke li jam pentas. 
你应该原谅他, 他已经后悔了。  
20. Vi vidos do, ke vi ne devas kulpigi min pro tio, ke mi ne plenumis vian deziron.   Z 
你会看到, 虽然我没有达成你的愿望, 但是你不能因此责怪我。 
21. Mi venis por tio, ke ni fine aranĝu la aferon. 
我来是为了 后把所有的事情安排好。  
22. Mi donis al li la monon ne por tio, ke li ĝin fordiboĉu. 
我给他钱不是为了让他挥霍的。 
23. Ili faris ĉion eblan, por ke li sentu sin hejme en ilia domo. 
他们做了能做的一切, 为了让他感到在自己家里一样。 
24. Ni devas esti tre singardaj por ke, anstataŭ akceli la aferon, ni ĝin ne pereigu por 
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ĉiam.   Z 
我们应该非常小心, 免得不但没促成此事, 反而前功尽弃。 
25. La patrino eliris, por ke la du geamantoj havu okazon babili. 
妈妈出去了, 以使两个相爱的人有机会交谈。 
26. Tiel li ektimis, ke li komencis kuri. 
他吓得跑了起来。 
27. Ege li hontis pri la afero, tiel ke li ne kuraĝis eĉ eliri sur la straton. 
对于此事他非常羞愧, 以至于他没有勇气到大街上去。 
28. Ili tiel ĝojis, ke preskaŭ ĉiuj glasoj falis sur la plankon. 
他们如此开心, 闹得几乎所有人的杯子都掉到了地板上。 
29. Tiom li malfortiĝis, ke eĉ sian manon li ne povis levi. 
他如此虚弱, 甚至抬不起自己的手。 
30. Mi ŝanĝis mian decidon en tion, ke mi restos hejme. 
我改变了自己的决定, 准备还是留在家里。 
31. Tiu ŝprucigo sufiĉas por tio, ke ili plu ne povas teni la okulojn nefermitaj.   Z 
喷得他们无法再睁开眼睛。  
32. La ideo estas tro altiranta por ke la homoj rifuziĝus je ĝi.   Z 
那个主意太吸引人了, 以至地人们无法拒绝它。 
33. Multe mankas, por ke li estus sukcesinta. 
缺得太多, 以至于他无法完成。 

b. 译下列句子： 
1. 如果有问题，你就来找我。 
Vizitu min, se vi havas problemon. 
2. 要是我不知道他秘密，谁能知道呢？ 
Kiu scias tion, se mi ne scias lian sekreton. 
3. 只要他承认错误，就应该原谅他。 
Pardonu lin, kondiĉe ke li konfesas sian eraron. 
4. 只要他认错，我马上就放他走。 
Mi lasu lin iri, kondiĉe ke li konfesas sian eraron. 
5. 我有别的事，我明天不去开会了。 
Mi havas alian aferon, do mi ne ĉesos la kunvenon. 
6. 因为你是组长，我才和你说那件事。 
Mi diris al vi pri la afero, ke vi estas grupestro. 
7. 我来的目的是让你把那件事告诉我。 
Mi venas por ke vi diras al mi pri la afero. 
8. 我把书给你可不是要让你压箱底的呀！ 
La libron, mi donis al vi, ne por ke kuŝu sube de via kesto.  
9. 他病得那么厉害，使大家都担心他会不会…… 
Tiel li malsanas, por ke oni timas ĉu li eble…… 
10. 你用的力气太大了，木棒都断了。 
Tro da forto vi uzis, ke la bastono rompiĝis. 
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La 23-a leciono 

WENNINGTON-LASKETT 
 Per granda ĉirkaŭvojo, sed dum tre mallonga tempo ili atingas la orientan limon de la urbo 
kaj Wennington-Laskett estas la unua el tiuj, kiuj dum tiu mateno eniras la redakcion. Unue li 
rapidas en la fotografan laborejon, poste al la ĉefredaktoro. 
 "Ĉefo," li dirs. "jam la sesa vangofrapo." 
 "Ĉu tiel frue?" demandas la ĉefredaktoro."Mi havas la supozon, ke tio ne estas vera. Vi kaj tiu 
MacPhab eltrovas la historion kaj vi skribas raporton." 
 "Ĉi-foje ni faris eĉ foton," ridetas la raportisto. se oni povas nomi rideto tiun staton, kiam iu 
ridaĉas perbuŝe, dum liaj okuloj estas malvarmaj kvazaŭ mortanta planedo. Li vidigas grandan, 
malsekan foton, kiu montras la figuron de Astor Terbanks, kun telefonfosto en la fono kaj 
maldekstre kun la manplato de Tenson MacPhab. La ĉefo kontente rigardas la foton. 
 "Tiu ĉi foto valoras al mi kelkmil pundojn," li diras. "Sed ĉe la sepa ni devus kolerigi la 
opinion de la publiko kontraŭ Tenson.” 
 “Kial?” demandas la raportisto, kvazaŭ la respondo ne interesus lin. 
 "Ĉar li ja ne sukcesos. Tiel ni devos formi la aferon, ke la publiko nun jam ĝoju pro la 
malsukceso de Tenson. Ĉar nia tasko estas: ĉiam skribi ion tian, kia ĝojigas la publikon." 
 La ĵurnalisto diras kun nekutima viglo: 
 "Kio koncernas mian amikon: mi ne scias, kiel li finos. Sed eble domaĝe por li. Li brava 
knabo. Li havas solan pekon, ke li estas tro kredema. Mi ne volas diri, ke li estas viktimo de sia 
bona koro, sed malbonkora homo ne povas trafiĝi en tia situacio: tiu eĉ ne irus al Terbanks. Imagu 
al vi naivan junulon, kiu iras al la prezidanto de la ŝtaltrusto kaj kredas, ke en minutoj li ricevos 
cigaron kaj postenon, sed ĉion ĉi kun konvena ĝentilo kaj estimo." 
 "Do li estas freneza!" diras la ĉefredaktoro. Sed Wennigton-Laskett kapskuas. 
 "Kiel ĵurnalisto, mi rekonas, ke li estas freneza. Sed kiel psikiatro, mi eble trovus lin sancerba. 
Se mi estus Chesterton, mi verkus romanon pri li, kaj se virino, mi enamiĝus al li. Sed kiel 
policestro, mi trenus lin dumnokte al Scotland Yard kaj dum semajno pendigus lin per liaj oreloj. 
Tio ĉi estas, ke ĉio relativas." 
 
Rimarko: 

1) raportisto = ĵurnalisto = reportero = intervjuisto = gazetisto 都是"记者" 
raportisto 指就地采写的新闻记者; 
ĵurnalisto 报刊专业工作人员; 
reportero 采访人员,摄影记者 
intervjuisto 采访(专指对要员、重要人物的访问）记者； 
gazetisto 报刊工作人员（包括记者） 
2) redaktoro = redaktisto = redakciano  编辑人员 
3) Chesterton 切斯特顿（作家） 
 

Gramatiko 
 我们在阅读中屡见一些句子是由三个、四个、或者更多的小句子组成的，有并列的，有

一个套一个的。我们姑且叫它为综合性复合句，或多重复合句。 
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这种句子的特点是关系复杂，逻辑性较强，缺点是冗长，不易一目了然。 
a. 并列复合句： 
一个主句带几个并列的附句，多半是宾语附句： 

1. Mi ne scias, kie li estas kaj kion li faras. 
2. Demandu lin, ĉu mi iru tien kaj ĉu mi kunportu ion necesan. 
3. Mi volus scii, ĉu mi devas tuj fari la aferon, aŭ mi povas ĝin prokrasti ĝis morgaŭ. 
4. Hieraŭ vespere li diris al mi, ke jugoslava samideano vizitos nian urbon en la venonta 

semajno, ke ni pretigu ĉion necesan por lin bonvenigi kaj sendu almenaŭ unu al la stacidomo 
por demandi pri la horaro. 
b.  串联复合句： 
一个句子是另一个附句，同时又是第三个的主句，一个套一个： 

5. Uzu ĝin nur en tiuj okazoj, kie vi vidas, ke ĝi estas efektive necesa.   z 
6. Agu kun aliaj tiel, kiel vi deziras, ke oni agu kun vi.   z 
7. Mi ne scias, kion vi volas, ke mi faru. 
8. Ekzistas neniu fajrejo, pri kiu ŝi ne scius, kio estas kuirita sur ĝi.   z 
9. Li metis Urijan sur la lokon, pri kiu li sciis, ke tie estas la plej fortaj viroj.  z 
10. Fine mi donis al li fortajn vangofrapojn, ke li lernu, ke ne estas eble, ke ekzistis 

homoj, kiuj estus pli civilizitaj ol ni. 
c. 交叉复合句： 
句中的各小句间的关系有并列的也有非并列的： 

11. Donu tiun porcion, kiun mi donis al vi, kaj pri kiu mi diris al vi, ke vi retenu ĝin ĉe 
vi.   z 
(中间两句并列为第一句的定语附句； 后一句是第三句的宾语附句。） 

12. Ŝi havis la senton, ke unu (floro) inter ili mankas, ŝi nur ne sciis kia.   z 
(第三句是第一句的定语附句；第三句与第一句并列，同时又是压缩了的简单句：kia = kia 

ĝi estas) 
13. Malgraŭ ke li ĉiam laboris konscience, li antaŭvidas, ke li ne sukcesos sian 

ekzamenon. 
(第一句是第二句的状语附句，表示让步；第三句是第二句的宾语附句。） 

14. La tuta urbo parolis nur pri la mirinda birdo, kaj se du personoj sin renkontis, ili faris 
ekstazajn mienojn.   z 
第二句是第三句的条件附句，二者合为一句又与第二句并列。） 

15. La sola, kio mirigis ilin, estis tio, ke ili facile komprenis la lingvon.   z 
(kio mirigis ilin 是主语附句；ke ili…是表语附句。） 

16. Ili faris ĉion, kion ili povis, por ke ni elportu el la urbo la pelj bonan rememoron. z 
(第二句是第一句的定语附句；第三句是第一句的目的状语附句。） 

17. En la fendo, kiu fariĝis inter la pezaj faldoj de la stofo, aperis paro da karbe nigraj 
okuloj.   z 
(kiu fariĝis 是 fendo 的定语附句；en la fendo 是 aperis 地点状语。） 

18. Se aperas iaj demandoj, kiuj koncernas la tutan esperantistaron, tiam kiu havas la 
rajton ilin solvi?   z 
(第二句是第一句的定语附句；第一句又是第三句的条件状语附句。） 

19. Ŝi kuris al li renkonte, kvazaŭ ŝi volus lin kisi, sed ŝi tion ne faris.   z 
(第二句是比较状语附句，第三句与第一句并列，表示转折。） 
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20. Eĉ al la homoj tio ne estas permesata; kio do fariĝus des pli al ni, se ni tion permesus 
al ni?   z 
（第三句是第二句的条件附句；二者合之与第一句并列。） 
 

Ekzerco 
a. 译例句。 

1. Mi ne scias, kie li estas kaj kion li faras. 
我不知道, 他现在在哪儿, 做些什么。 
2. Demandu lin, ĉu mi iru tien kaj ĉu mi kunportu ion necesan. 
问他吧, 我该去哪儿, 带哪些必须品。 
3. Mi volus scii, ĉu mi devas tuj fari la aferon, aŭ mi povas ĝin prokrasti ĝis morgaŭ. 
我想知道, 我是否应该立刻办这件事, 或者我可以推迟到明天再做。 
4. Hieraŭ vespere li diris al mi, ke jugoslava samideano vizitos nian urbon en la venonta 

semajno, ke ni pretigu ĉion necesan por lin bonvenigi kaj sendu almenaŭ unu al la stacidomo 
por demandi pri la horaro. 

昨天晚上他对我说, 南斯拉夫同志将在下周访问我们城市, 我们要做好一切必要的

准备欢迎他们的到来, 至少要派一个到车站询问一下他们到来的时间。 
5. Uzu ĝin nur en tiuj okazoj, kie vi vidas, ke ĝi estas efektive necesa.   Z 
请在你认为必要的情况下再用它. 
6. Agu kun aliaj tiel, kiel vi deziras, ke oni agu kun vi.   Z 
对待他人, 就象你希望别人如何对待你那样吧。 
7. Mi ne scias, kion vi volas, ke mi faru. 
我不知道, 你想要我做什么。 
8. Ekzistas neniu fajrejo, pri kiu ŝi ne scius, kio estas kuirita sur ĝi.   Z 
没有她不知道在烧什么的灶。 
9. Li metis Urijan sur la lokon, pri kiu li sciis, ke tie estas la plej fortaj viroj.  Z 
他把乌里扬放在那儿, 因为他知道, 那里有 强的男子汉。 
10. Fine mi donis al li fortajn vangofrapojn, ke li lernu, ke ne estas eble, ke ekzistis 

homoj, kiuj estus pli civilizitaj ol ni. 
后我给了他几记强有力的耳光, 让他明白不可能有比我们更文明的人了. 

11. Donu tiun porcion, kiun mi donis al vi, kaj pri kiu mi diris al vi, ke vi retenu ĝin ĉe 
vi.   Z 

把我给你的那份饭给我吧, 我对你说过, 你要把它留在身边。 
12. Ŝi havis la senton, ke unu (floro) inter ili mankas, ŝi nur ne sciis kia.   Z 
她有一种感觉, 觉得在他们之间少了一朵花, 她只是不知道那是哪一朵花。 
13. Malgraŭ ke li ĉiam laboris konscience, li antaŭvidas, ke li ne sukcesos sian 

ekzamenon. 
虽然他总是很努力地学习, 但他依然认为, 他不会通过考试。 
14. La tuta urbo parolis nur pri la mirinda birdo, kaj se du personoj sin renkontis, ili faris 

ekstazajn mienojn.   Z 
整个城市都在谈论那只奇异的鸟, 如果两个人相遇, 他们就会流露出神往的表情。 
15. La sola, kio mirigis ilin, estis tio, ke ili facile komprenis la lingvon.   Z 
唯一让他惊奇的是, 他们很容易就掌握了那种语言。  
16. Ili faris ĉion, kion ili povis, por ke ni elportu el la urbo la plej bonan rememoron.  Z 
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他们做了能做的一切, 使我们能从这个城市带走 美好的记忆。 
17. En la fendo, kiu fariĝis inter la pezaj faldoj de la ŝtofo, aperis paro da karbe nigraj 

okuloj.   Z 
在厚重织物的褶缝里, 闪烁着一对乌黑的眸子。  
18. Se aperas iaj demandoj, kiuj koncernas la tutan esperantistaron, tiam kiu havas la 

rajton ilin solvi?   Z 
如果在整个世界语者队伍中出现某些问题, 那时谁有权解决它们? 
19. Ŝi kuris al li renkonte, kvazaŭ ŝi volus lin kisi, sed ŝi tion ne faris.   Z 
她跑向他, 好像她想亲吻他, 但是她并没有那样做。 
20. Eĉ al la homoj tio ne estas permesata; kio do fariĝus des pli al ni, se ni tion permesus 

al ni?   Z 
甚至对那些人也不被允许, 我们姑息了自己将怎样呢? 

b. 分析下面句子的语法关系并译成汉语： 
Petro, kiu ĵus revenis el la lernejo, kiu estas proksima al lia hejmo, plendis al sia patrino, kiu 

sidis ĉe la tablo, kiu staris apud la fenestro, ke la instruisto punis lin pro tio, ke li rompis la vitron; 
ke la instruisto eraris, ĉar ne li rompis la vitron, sed iu alia, kies nomon li ne volis eldiri, ĉar, se li 
eldirus, la instruisto punos tiun kulpulon. 
 刚从离家很近的学校回来的彼得, 向自己的坐在窗户旁桌子边的母亲抱怨, 老师因为他

打碎了玻璃而惩罚他, 然而老师错了, 因为打碎玻璃的不是他, 是另外的同学, 但是他不想

说出这位同学的姓名, 因为如果他说出来了, 老师又要惩罚那个犯错的人了. 
c. 译下列句子：（尽量用附句形式） 

1. 我正要出去的时候，他进来叫我帮他抬一下箱子。 
Kiam mi prete iros ekstere, li venis kaj diris al mi, ke mi helpu lin kunporti la keston. 
2. 他说他不来看我写的诗了。 
Li diris, ke li ne venos vidi miajn versojn 
3. 是你说他写信提到日本朋友要访问我们城市吗？ 
Ĉu vi diris, ke li skribis leteron pri la vizito de japana amiko al nia urbo? 
4. 只要天气好，我就陪从北京来的朋友去参观一个离这里只有三百米远的工厂。 
Se estas serene, mi akompanos la amikojn el Pekino viziti la fabrikon, kiu distancas 

tricent metrojn de ĉi tie. 
 
 

La 24-a leciono 

TERBANKS REVENAS 
 "Kial, pro diablo, vi foriris de ĉi tie kaj kie vi estis ĝis nun?" 
 La ŝoforo timeme rigardas sian mastron. Li gratas sian nukon kaj ĝemas. 
 "Mi rapidis reveni, sed tiu malgranda aŭto tiel kuras kiel araneo, kiu havas artajn piedojn." 
 Kiam li vidas, ke Terbanks silentas, li demandas: 
 "Ĉu eble io okazis, sinjoro?" 
 Terbanks rigardas antaŭ sin. 
 Bixman sidiĝas apud la direktilo kaj atendas. Poste li ekparolas: 
 "Ĉu ni povas iri, sinjoro?" 



 139

 La ŝtalrego ektremas. 
 "Turnu la veturilon, Bixman," li diris tre lace. "Ne havas sencon, ke la hodiaŭan tagon mi 
pasigu malproksime de mia loĝejo." 
 "Se mi havas rajton demandi, bonvolu diri, kio okazis?" demandas Bixman zorgoplene. 
 "Oni insultis min," respondis Terbanks. "Se vi reveus iom pli frue, vi vidus ĝin." 
 "Nekredeble, sinjoro. Feliĉe, ke neniu vidis ĝin kaj tiel ĝi ne povas publikiĝi. Vi refutos ĝin. 
Kaj mi, sinjoro, ĵuros, ke ni estis kunaj kaj nenio okazis." 
 Tiu ĉi penso iom refreŝigas la senesperan homon. Li enaŭtiĝas kaj dum ili rekuregas laŭ la 
zigzaga vojo ĉiam pli kaj pli plaĉas al li tiu eblo. 
 Sed lia espero baldaŭ forvaporiĝas, kiam ili atingas la limon de la konata vilaĝo. Du 
ĵurnalvendistoj krias: 
 "Fotoj! Fotoj pri la sesa vangofrapo! Astor Terbanks ricevis la sesan! Aĉetu! Tuj aĉetu! Alie 
vi bedaŭros… 
 Terbanks dekapigas sian malmolan, grizan ĉapelon kaj ĉifas ĝin. Li sentas sin morte laca. 
 Kiam la aŭto ruliĝas en la remizon, li sidas en ĝi kun la okuloj direktitaj al la ĉielo. 
 Li supreniras en la bibliotekon kaj deziras venigi sian filinon. Sed ŝi jam matene foriris el la 
hejmo. Terbanks rigardas sian horloĝon: tagmezo. 
 Li longe staras sur la herbejo, ĉar en sia kolero li forgesas pri la mondo. 
 La tempo tiel rapide pasas, kaj nun neniu estas ĉi tie, por ke li povu suke blasfemi aŭ almenaŭ 
plendi. 
 Li volas venigi la sekretarion, sed ankaŭ la sekretario estas for. 
 En tiaj okazoj evidentiĝas, ke oni havas neniun amikon. Li ekvibrigas la vivon de cent miloj 
da homoj, sed ĉiu povas nur peti, anstataŭ helpi! En la inferon kun ili! De nun li agos alimaniere! 
 Li fariĝas pli kaj pli nervoza. Nun, kiam li parolas al si mem en la menso, en la kapon venas 
la ideo, ke li devus doni la sep pundojn, pro kiuj li poste devis elspezi centoble, ne, miloble, 
milionoble pli multe da mono kaj kompense akiradis tiom da pli multe da malagrablaĵoj, aŭ 
almenaŭ mildigi siajn vortojn, rifuzante la peton. Iom post iom li vidas klare, ke li devas fari du 
aferojn: la venĝo kaj rifuĝo for de la sepa. Nome: se — for ĉian pseŭdofieron! — ĉi tiu junulo 
senmanke plenumos sian promeson, tiam lia triumfo aperos perfekta, li iĝos nacia heroo en la 
okuloj de la publiko kaj Astor Terbanks portos makulon dum la tuta vivo. Do, antaŭ ĉio li devas 
zorgi, ke morgaŭ li elturniĝu. 
 
Rimarko: 

1) Nun, kiam li parolas al ŝi… rifuzante la peton. 是综性复合句。其关系如下： 
en la kapon venas la ideo 是主句； 
ke li devus doni…是上面的定语附句； 
aŭ almenaŭ mildigi siajn vortojn, rifuzante la peton doni la sep pundojn… 与上面并列的宾

语； 
pro kiuj li poste…da malagrablaĵoj 是定语附句； 
nun, kiam li parolas al si mem en la menso 是主句的时间状语附句。 
— for ĉian pseŭdofieron! — 
这是一个插入语，但插在这个地方（连词后）是较少见的。 
se ĉi tiu junulo senmanke plenumos sian promeson… 
2) elturniĝi = sin elturni 摆脱，脱身（直译是把自己转出来） 



 140

 
Gramatiko 

我们在课文，例句及其他读物中常常碰见这样的句子：Mi vidis, ke li legas libron. 
这里说的不是句型，而是动词的时间。你一定注意到，附句动词的时间与主句的不一样。 

a. 相对时间： 
所谓相对时间，就是说，主句动词是叙述时间，与现实的时间吻合；过去时就是叙述的

时候已经发生；现在时就是叙述时正在发生；将来时就是叙述时尚未发生。 
但是，附句动词的时间与现实时间没关系，而与主句动词的时间有关系，即其过去时说

明其动作行为发生在主句之前；其现在时与之吻合，其将来时在后，下面举例说明： 
1. Hieraŭ mi vidis, ke li falis. 

(叙述时已经看见，看见的时候已经倒下，躺在地上。） 
2. Hieraŭ mi vidis, ke li falas. 

(看见的时候正在倒下。） 
3. Hieraŭ mi vidis, ke li falos. 

(看见的时候马上要倒下去，但是还立着。） 
什么样的附句是相对时间呢？无法作出明确的规定，只能说，凡是表示说明、解释、疑

问的主语附句、定语附句、宾语附句、表语附句、状语附句等的动词之时间是相对时间。从

字面上看，大部分用 ke 连接的附句时间都是相对时间。 
比如： 

4. Ŝajnis, ke pluvos. 
(说的时候还没下，现在倒可能下雨了。） 

5. Li havis la opinion, ke ĉio prosperos. 
(现在也可能如下所看的，即一切在兴旺发达。） 

6. Oni diros, ke vi estis mallerta. 
（现在你笨，还没人说；等有人说的时候，你的笨已成为过去了。） 

7. Mia decido estis, ke mi ne iros tien. 
（决定的时候没走；现在可能仍不走，也可能改变了主意。） 

8. La demando esits, ĉu li helpos. 
(曾经有这么个问题，不知他是否能帮助；现在他可能不帮助，也可能正在帮助或即将

帮助。） 
9. Mi ĝojis, ke vi venos. 

（我曾经很高兴，因为听说你要来；现在你可能还没来；我写信或打电话这样告诉你，

也可能你已经来了，我对你说。） 
b. 绝对时间： 
所谓绝对时间，就是附句动词的时间与主句无关，而与现实的时间吻合，或言之，二者

的（主、附句的）时间分别以现实时间为依据，其过去时表示动作已进行或完成，其现在时

表示此刻在进行，其将来时表示尚未或即将进行。 
10. Mi iros tien, de kie li venis. 

(现在叙述时我还没去，他却已经来了。我将要去的那个地方，就是他去过的那个地方。） 
11. Mi iros tien, de kie li venas. 

（他正在路上。我走的时候他可能已到，也可能路上碰见我。） 
12. Mi iros tien, de kie li venos. 

(我还没去，他还没回；我俩可能在那儿或路上相遇。） 
由上可见，一切表示关系的各种附句，表示地点、时间、比较等状语附句中的动词时间叫做
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绝对时间。又如： 
13. Mi ne vidis tiun, kiu venis. 
(试比较：Mi ne vidis, ke li venas.) 
14. Mi iris tien, kie vi estis antaŭe. 
15. Dezerto troviĝis tie, kie poste oni konstruis tiun ĉi grandan urbon. 
16. Tagiĝis, kiam ili hejmeniris de la laboro. 
17. Li faros sian taskon same bone, kiel vi faris la vian. 
18. Li defendis sin per tio, kio trafis en lian manon. 
 

Rimarko: 
1)实际上并非所有以 ke 连接的解释附句均有相对时间： 

Okazis poste, ke mortis Nahaŝ.  z 
后来那哈斯死了。（附句过去时不在先，而是同时。） 
Tio rezultigos, ke ĉio estos fuŝita. 
那将会一塌糊涂。（附句不在后，而是同时） 

2) 他动词后的宾语附句有的虽不是用 ke 连接，其时间仍是相对的。试比较： 
Mi ne vidis, kiu venis. (相对时间） 
我没有看见谁来过。 
Mi ne vidis tiun, kiu venis. (绝对时间） 
我没看见来的那个人。 

3) 如果附句中动词是命令式或假定式，则被称为相对时间： 
Mi iros al li, por ke li konatigu al mi sian amikinon. 
我将去找他，让他把自己的朋友介绍给我看看。 
Ŝi iris tiamaniere, kvazaŭ ŝi ne scius, kien ŝi iras.   z 
她曾那样走着，仿佛不知何处去。 
 

Ekzerco 
a. 译例句： 

1. Hieraŭ mi vidis, ke li falis. 
昨天我看见他摔了。 
2. Hieraŭ mi vidis, ke li falas. 
昨天我看见他正摔倒了。 
3. Hieraŭ mi vidis, ke li falos. 
昨天我看见他正要摔倒。 
4. Ŝajnis, ke pluvos. 
看样子, 快下雨了。 
5. Li havis la opinion, ke ĉio prosperos. 
他认为一切都会兴旺起来。 
6. Oni diros, ke vi estis mallerta. 

     别人说你以前很笨。 
7. Mia decido estis, ke mi ne iros tien. 
我的决定是, 我不会去那儿。 
8. La demando esits, ĉu li helpos. 
问题是, 他是否会助一臂之力。 
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9. Mi ĝojis, ke vi venos. 
我很高兴, 你会来。  
10. Mi iros tien, de kie li venis. 
我将去那儿, 他是从那儿来的。 
11. Mi iros tien, de kie li venas. 
我将去那儿, 他正从那儿赶来。 
12. Mi iros tien, de kie li venos. 
我将去那儿, 他就要从那儿来。 
13. Mi ne vidis tiun, kiu venis. 
我没看见那个已经来的人。 
14. Mi iris tien, kie vi estis antaŭe. 
我去过那个你以前呆过的地方。 
15. Dezerto troviĝis tie, kie poste oni konstruis tiun ĉi grandan urbon. 
那里曾是一片沙漠, 后来人们兴建了这座大城市。 
16. Tagiĝis, kiam ili hejmeniris de la laboro. 

     当他们结束工作回家时,已经天亮了。 
17. Li faros sian taskon same bone, kiel vi faris la vian. 
他做自己的工作就象你做得一样好。 
18. Li defendis sin per tio, kio trafis en lian manon. 
他顺手拿起一件东西保护自己。 

b. 译下列句子： 
1. 昨天晚上八点钟的时候，我看见一棵大树倒下来。 
Je la oka hieraŭ vespere, mi vidis grandan arbon falanta. 
2. 我有那么一种预感，即我们的事业将兴旺起来。 
Mi havas antaŭsenton, ke nia afero prosperos. 
3. 他曾经说过你是不愿意学世界语的。 
Li diris, ke vi ne volas lerni Esperanton. 
4. 我很高兴，因为他后天要来同我们一起作准备。 
Mi tre ĝojas, ke li venos post morgaŭ por preti kun ni. 
5. 我将去你去过的那个地方，以便了解一下那里的情况。 
Mi iros tien, kien vi iris, por scii staton tie. 
6. 我确实没有看见你带来的那位老工人。 
Mi ja ne vidis la maljunan laboriston, kiun vi alkondukis. 
7. 当你正在睡觉的时候，他到书店买书去了。 
Li iris al librejo por aĉeti libron, kiam vi dormis.  

  c. 分析上述各句中附句动词时间是相对的还是绝对的。 
1. 相对的; 2. 绝对的; 3. 相对的 4. 绝对的 5. 相对的 6. 相对的 7. 相对的 
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La 25-a leciono 

LA TENSONISMO 
 En nia korupta kaj hipokrita civilizacio tio estas la plej granda mensogo, ke oni prenas 
serioza nur tian homon kaj tian aferon; kiu havas kiel unuan program-punkton: preni la aferojn 
seriozaj! 
 Efektive la homojn interesas nur ilia propra opinio pri la afero rilate al Tenson kaj Astor. 
 Ne mirinde, ke Tenson ne ricevas postenon, nek unu pencon kontraŭ konvena servo. Sed 
tamen fondiĝis jam la tensonismo. 
 Tiu ismo kreskas kaj disvastiĝas en minutoj. Ĝi kristaliĝas dum kelkaj horoj. Ĝi aperis per 
afiŝo de panfabriko, kun la jena teksto: 

AĈETU TENSON-PANON, BULKON KAJ BISKVITON! 
 Vendredon posttagmeze, oni kaptis en Kensington pseŭdo-Tenson, kiu sin trudis en la vilaon 
de direktoro Holmond kaj minacis pri vangofrapoj. La ĉambristo volis lin transdoni al policano, 
sed la policano ne kuraĝis lin preni, ĉar dek kvin homoj staris antaŭ la vilao kaj vivuadis tiun 
“Tenson MacPhab”. 
 Nun aperas jam Tenson-viskio, Tenson-ĉokolado, Tenson-ĉapelo, Tenson-kalsono, 
Tenson-okulvitroj, Tenson-… En teatroj oni prezentas Tenson-tragedion, Tenson-komedion, 
Tenson-operon. Knaboj ludas Tenson-vangofrapon. Junuloj mobilizas sin al Tenson-sporto. Oni 
fondas tenson-asocion, Tenson-grupon, Tenson-ligon, Tenson-federacion… 
 Unuvorte, la tensonismo regas ĉiun kaj ĉion, regas ĉie. 
 En parkoj oni predikas pri la tensonismo, ĉar Tenson MacPhab fariĝis simbolo. Sed jen la 
blanka civilizacio, tiel bunta: iu oratoras, ke Tenson estas simbolo de la Novprimitivismo; laŭ alia 
li estas la Intelekta Krimulo, tipo de la estonta homaro; verkisto skribas, ke li estas simbolo de 
venĝo, laŭ alia tiu de Bono. 
 La gazetoj kaj ĵurnaloj raportadas pri ĉia detalo, tute arbitre elpensita. Ekzemple pri la sesa 
vanvangofrapo la gazeto Weekly Letters sin prezentas jene: 
 Ĉifoje Wenning-Laskett ĉarlatanas. 
 Age postrestas. 
 Sir Lawrence kaj inspektoro Drive denove kunsidis vendredon vespere, por trovi novan eblon. 
Drive diris, ke li havas ĉe si aktoron. 
 Tiam alvenis ankaŭ Astor Terbanks, kaj ili prezentis la aktoron al la ŝtalreĝo. 
 Sir Lawrence klarigis la planon kaj tiu plano tre plaĉis al Terbanks. 
 "Li estas iomete tro juna," li diris. Sed la aktoro trankviligis lin: 
 "Nur demando de la ludo, sinjoro. Kontraŭ kvindek pundoj, mi aspektos tiom maljuna, ke 
apenaŭ mi povos remeti miajn dentojn. Kaj ankaŭ la vesto multon helpos, sinjoro." 
 Pri tio ili konsentis. Sir Lawrence kaj Drive iris el la ĉambro, por ke povu okazi la ŝanĝo de 
vestoj. 
 "Bonvolu senvestigi vin, mi ne rigardos," diris la similulo. 
 Sinjoro Terbanks demetis ĉion kaj aperis tute nuda. Tiam li rimarkis, ke la aktoro turnis la 
ŝlosilon en tiu pordo, tra kiu foriris Sir Lawrence kaj Drive. 
 "Sed kial vi ne demetis ankoraŭ viajn vestaĉojn?" 
 Anstataŭ respondi la similulo proksimiĝis al li, rikanante, kaj… kaj…lin vangofrapis! 
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 "Mi estas Tenson MacPhab. Mi kredas, ke vi jam komencas rekoni, kiel granda estas numero 
ses. Kaj nun mi bele ligos viajn manojn malantaŭ la dorso… bone… vian maldekstran piedon mi 
ligos al la piedo de la skribotablo… brave… kaj — jen vi havas belan silkan poŝtukon! Per ĝi mi 
ŝtopos al vi la buŝon…" Poste li iris en la antaŭĉambron kaj diris: 

"Aŭskultu, antaŭ ĉio veturigu min al la stacidomo, por ĉio cetera vi havos tempon." 
 

Rimarko: 
1) la unua program-punkto = la unua programero 头条新闻；第一个节目 
2) kristaliĝi (kristalo 结晶体）具体化，实现 
3) vivuadi (vivi — vivu 万岁！— vivui 欢呼 — vivuadi) 
4) novprimitivismo 新复古主义 
 

Gramatiko 
a. " Kun amiko bona sia promenis en la ĝardeno vespere hieraŭ li." 
你看这句话怎样？能看懂吗？ 
“昨天晚上他和自己的好朋友在花园里散步。” 
可是越看越别扭。为什么？语法关系并没有错。这个别扭劲从何而来？问题在于词序： 
世界语并不拘泥于词序，词序上比较灵活，有优劣之别，无正误之分。 
所谓正常词序，就是一般情况下所具有的词序。其原则是清楚、通顺，也就是说，看起

来清楚，念起来顺口。以原始句为基础，即为主谓两部分，如两根大柱；扩展句诸成分为二

柱之附属部分。也可以说，这是多数语言的基础词序。另外，似应注意下列几点： 
第一、主语挨着谓语： 

1. Mia frato laboras en fabriko. 
第二、一致定语在前： 

2. Mia filino petolas. 
但如果是分词，又同时有自己的附加成分，则放在后面。用逗号隔开： 

3. Mia filino, naskita en 1979, nun povas jam iom balbuti en la internacia lingvo. 
第三、非一致定语和同位语在后面： 

4. Mia frato Uhu laboras en tiu fabriko. 
5.  La libro de mia amiko estas ĉe mi. 

第四、合成谓语中表语在系词后，其修饰语在后： 
6. Riĉeco estas frato de fiereco.   z 
7. … ĝi estos konstruata pli ol tri jarojn.   z 

第五、宾语在谓语后： 
8. Marta estingis la lampon.   z 

第六、状语在宾语后: 
9. Li metis la librojn en la keston. 
10. Oni forpelis lian fraton pro ties fiago. 

b. 固定词序： 
有两种情况，一种是语法上的要求，一种是词义上的需要。 
1）语法词序： 
前置词短语中，前置词永远在前； 
冠词在名词前，如果有形容词，则移至形容词前； 
疑问词表示疑问或感叹时置于句首； 
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关系词在附句句首，并紧挨主句与之有关的词。如“ 
11. Mi ne konas tiun, kiu skribis la leteron al vi. 

2）词义词序： 
有些起限定作用的词，虽可改变位置，但其位置影响句子的意思。主要有这几个： 

antaŭ, almenaŭ, eĉ, mem, ne , nur 
这几个词，一般都是限定后面的词或成分。 
(我们已经学过 ankaŭ, ne) 

12. Almenaŭ ili aprobis la principon.  
(至少是他们同意了，别人也许同意也许没同意。） 

13. Ili almenaŭ aprobis la principon. 
（他们至少是同意了，也许没提什么意见。） 

14. Ili aprobis almenaŭ la principon. 
(这个原则他们接受了，其他事项姑且不提。） 

15. Mi mem devas ĉion plenumi. (自己） 
16. Mi devas mem ĉion plenumi.   z 

(强调 devi) 
17. Mi devas ĉion mem plenumi. (强调 ĉion) 
18. Mi devas ĉion plenumi mem. 

(强调 plenumi.) (可见 mem 放在被强调的词后面。） 
19. Eĉ li montris al mi la leteron. 

(ne nur aliaj, sed li mem.) 
20. Li eĉ montris al mi la leteron. 

(ne nur parolis pri ĝi.) 
21. Li montris al mi la leteron. 

(ne nur al la koncernatoj.) 
22. Li montris al mi eĉ la leteron. 

(ne nur la kopion ktp) 
23. Kontentigi ĉiujn eĉ anĝelo ne povas.   z 
24. Li ne scias ruse eĉ unu vorton.   z 
25. Eĉ en dimanĉoj ne ĉasas la laborado.   z 
26. Ŝia buŝo eĉ por momento ne fermiĝis.   z 
27. Nur li dancis en la ĉambro.  (aliaj ne) 
28. Li nur dancis en la ĉambro. (ne kantis…) 
29. Li dancis nur en la ĉambro. (aliloke ne) 
30. Ni havas nur buŝon.   z 
31. En la ĉambro sidis nur kelke da homoj.   z 

c. 特殊词序： 
有时，为了强调某句子成分，当打破正常词序。可以说，这是一种修辞手段。这样的句

子通常称为倒装句。 
大多是被强调的成分放在句首。 

32. Kuregis la knabo per sia tuta forto. (La knabo kuregis per sia tuta forto.) 
33. Almenaŭ neniun ili havu viva.  z 
34. Granda estas mia ĉagreno. 
(Mia ĉagreno estas granda.) 
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35. Pri havo najbara oni estas malavara.   z 
36. Eĉ en dimanĉoj ne ĉesas la laborado.   z 

主语的强调一般是加一个副词 mem 或化成复合句； 
37. Mi mem ankaŭ tion pensis. 
38. Paŭlo mem aranĝis la aferon. 
39. Estis Paŭlo, kiu aranĝis la aferon. 

  一致定语的强调一般放在后面： 
40. Paŭlo, tre forta kaj obstina, decidis mem aranĝi la aferon. 
41. Mi vidis homon tre malbelan. 
 

Rimarko: 
1) 主语如果是代词，则不置放在谓语后，始终在前面。比如不要说 laboru ni, 而应该说

Ni laboru! 
2）如果宾语或状语只是一个词，则可放在主语和谓语之间，仍然是正常词序： 

Mi ilin vidis.   z 
我见过他们。 
Ŝi bele kantas. 
她唱得好听。 

3) 表语的修饰语如果只是一个词，则放在前面。 
Li estas ege ofendita. 
他的自尊心受到极大的挫伤。 
Se mi estus tion sciinta. 
要是我知道的话就好了。 

4) 如果主语之前有表示语气的词，则可将较长的成分放在主语与谓语之间，但要用逗

号隔开： 
Fine li, post multaj malfacilaĵoj, sukcesis realigi siajn planojn.   z 

后他，历尽艰难困苦以后，实现了自己的计划。 
Sed li, pro sia granda okupiteco, ne povis veni. 
但是他忙得不可开交，实在不能光临。 

5) 一般将某个较长的成分放在句末，仍是正常词序。 
比如主语部分一大串，谓语只有一个词，则可将谓语放在前面： 

Ĉeestus multaj scienculoj el diversaj landoj. 
来了许多各国的科学家。 

6) 若同时有几个状语成分，则将 长的放在句末，将时间状语放在句首： 
Hieraŭ vespere mi gaje ludis pianon en la hejmo de mia amiko. 
昨天晚上我在朋友家里痛快地弹琴。 

7) 复合句的词序大致与简单句一样。 
附句在后。在前的句子很少见： 

Ke li jam mortis, tion ni tute ne atendis. 
   我们完全没料到他已经不在人世了。 

Ke li ĉiam malfruas, tio estas malbona. 
他老迟到，那可不好。 

8) 关于 almenaŭ 的倒句抄自 Plena Analiza Gramatiko de Esperanto 内第 363 页。 
原文是这样的： 
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almenaŭ ili aprobis la principon. (dum aliaj tion eĉ ne faris): ili aprobis almenaŭ la 
principon (sed ne la ceteron). 括号内的文字是作解释： 

dum aliaj tion eĉ ne faris. 
可是别人根本没做到 
sed ne la ceteron 
然而不是其他事项 

著者可能与 apenaŭ相混。请看： 
Apenaŭ ili aprobis la principon. ( se ne paroli pri aliaj, kiuj eĉ ne faris ian rimarkon pri 

la principon.) 
多是他们同意此原则。（别人甭提了，连吭一声都没有。） 

Ili aprobis apenaŭ la principon. (se ne paroli pri la cetero, kiun ili tute malaprobis, aŭ 
neglektis.) 

他们充其量只是同意了这条原则。（其他方面呢，他们压根就反对，或者视而不见。） 
Nur ili aprobis la principon. (neniu pli; dum aliaj tion eĉ ne faris.) 
Ili aprobis nur la principon. (nenion pli; sed ne la ceteron. ) 

后这两句用 nur, 就更清楚了。 
 

Ekzerco 
a. 译例句。 

1. Mia frato laboras en fabriko. 
我的兄弟在工厂工作。 
2. Mia filino petolas. 
我的女儿正淘气呢。 
3. Mia filino, naskita en 1979, nun povas jam iom balbuti en la internacia lingvo. 
我的女儿, 生于 1979 年, 现在已经能结结巴巴地用国际语说话了。 
4. Mia frato Uhu laboras en tiu fabriko. 
我的兄弟 Uhu 在那个工厂工作。 
5. La libro de mia amiko estas ĉe mi. 
我朋友的那本书在我这儿。 
6. Riĉeco estas frato de fiereco.   Z 
富裕是傲慢的兄弟。 
7. …ĝi estos konstruata pli ol tri jarojn.   Z 
它要三年多才能建成。 
8. Marta estingis la lampon. Z 
马尔塔熄灭了灯。 
9. Li metis la librojn en la keston. 
他把书放进箱子。 
10. Oni forpelis lian fraton pro ties fiago. 
人们驱赶他的有恶行的兄弟。 
11. Mi ne konas tiun, kiu skribis la leteron al vi. 
我不知道这个曾经写信给你的人。 
12. Almenaŭ ili aprobis la principon.  
至少他们赞成这个原则。 
13. Ili almenaŭ aprobis la principon. 
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他们至少赞成这个原则。 
14. Ili aprobis almenaŭ la principon. 
至少这个原则他们还赞成。 
15. Mi mem devas ĉion plenumi. (自己） 
我自己应该完成一切。 
16. Mi devas mem ĉion plenumi.   Z 
我应该自己完成一切。 
17. Mi devas ĉion mem plenumi. (强调 ĉion) 
这一切都应该我自己完成。 
18. Mi devas ĉion plenumi mem. 
我必须自己完成这一切。 
19. Eĉ li montris al mi la leteron. 
甚至是他把那封信给我看了。 
20. Li eĉ montris al mi la leteron. 
他甚至给我看了那封信。 
21. Li montris al mi la leteron. 
他给我看了那封信。 
22. Li montris al mi eĉ la leteron. 
连那封信他也给我看了。 
23. Kontentigi ĉiujn eĉ anĝelo ne povas.   Z 
即使天使也不能让所有人满意。 
24. Li ne scias ruse eĉ unu vorton.   Z 
他对俄语一字不识。 
25. Eĉ en dimanĉoj ne ĉasas la laborado.   Z 
连星期天工作也没有停止。 
26. Ŝia buŝo eĉ por momento ne fermiĝis.   Z 
她的嘴一刻也没闭过。 
27. Nur li dancis en la ĉambro.  (aliaj ne) 
房间里只有他在跳舞。 
28. Li nur dancis en la ĉambro. (ne kantis…) 
他在房间里只是跳舞。 
29. Li dancis nur en la ĉambro. (aliloke ne) 
他只是在房间里跳舞。 
30. Ni havas nur buŝon.   Z 
我们只剩下嘴了。 
31. En la ĉambro sidis nur kelke da homoj.   Z 
房间里坐着一些人。 
32. Kuregis la knabo per sia tuta forto. (La knabo kuregis per sia tuta forto.) 
那个孩子拼尽全力跑。 
33. Almenaŭ neniun ili havu viva.  Z 
让他们一个不剩。 
34. Granda estas mia ĉagreno. 
我非常烦恼。 
35. Pri havo najbara oni estas malavara.   Z 
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对于邻居的财物人们总是很大方。 
36. Eĉ en dimanĉoj ne ĉesas la laborado.   Z 
甚至星期天工作也照常进行. 
37. Mi mem ankaŭ tion pensis. 
我自己也思考这些。 
38. Paŭlo mem aranĝis la aferon. 
保罗安排了这件事。 
39. Estis Paŭlo, kiu aranĝis la aferon. 
是保罗安排了这件事。 
40. Paŭlo, tre forta kaj obstina, decidis mem aranĝi la aferon. 
保罗, 这个倔强而有力的人, 自己安排了这件事。 
41. Mi vidis homon tre malbelan. 
我看见一个很丑陋的人. 

b. 译下列句子： 
1. 我不去开会了。 
Mi ne ĉeestos la kunvenon. 
2. 他没去开会。 
Li ne ĉeestis la kunvenon. 
3. 我的朋友告诉了我一个好消息。 
Mia amiko diris al mi bonan mesaĝon. 
4. 那是我朋友的小说。 
Tiu estas romano de mia amiko. 
5. 他甚至不知道说什么好。 
Li eĉ ne sciis, kion li devas diri. 
6. 只有他一个人在房间里看小说。 
Nur li legas romanon en la ĉambro. 

ĉ. 译下列句子： 
1. 那件事我不知道。 
Tion mi ne scias. 
2. 就是我写的那封信。 
La leteron mi skribis. 
3. 在房间城他已经工作了六个小时了。 
Jam ses horojn li laboris en ĉambro. 
4. 工作的时候他们不聊天。 
Laborante ili ne babilas. 
5. 我们的老师，又年青又有经验，教我们学世界语。 
Nia instruisto, juna kaj pacienca, lernigas nin pri Esperanto. 

 
DIALOGO V 
1. —Ho, pardonu, ke mi manĝis tro multe da batatoj. 
    —Mi devu bati vian dorson, ke vi tuj leviĝu. 
2.   —Ho ne! Aŭskultu, antaŭ ol bati min! 
    —Kiajn vortojn vi havas? 
3. —Mi vojaĝis multe en la lasta tempo. 
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    —Kien vi iris? 
4. —Mi iris "Tra Dezerto kaj Praarbaro", kaj venis al "Landoj de l' Fantazio". 
    —Kie estas tiuj landoj? 
5. —"Transe" de la "Neĝa Lando" 
    —Kiuj loĝas tie? 
6. —Ĉiuj "Forgesitaj Homoj" : "La Nekonatino", "Sub la Jugo", "Sep Fratoj" kun "Stranga 
Heredaĵo", "Vagabondoj" kun "Disko" kaj "Elingita Glavo", "Adamo kaj Eva", "Nuda inter 
Lupoj"… 
    —Kion vi diras? 
7. —Tie mi konatiĝis kun diversaj "Viktimoj": "Judoj sen Mono", "Faraono" kun "Malsata 
Ŝtono", "Rozinjo" kun "Eterna Bukedo", "Cezaro" kun "Amara Pano", "Kandid" kun "La Teatra 
Korbo", "Sinjoro Tadeo", "Kun Pafilo kaj Libro" — li legis "33 Rakontoj", "De Paĝo al Paĝo"; mi 
konatiĝis ankaŭ kun "Gosta Berling", kiu estis inter la "Ribelemaj Virinoj", ekzemple "Colomba", 
"Irisis", "Victoria", "Danai Vraila" kaj … 
    —Ho tiel!! 
8. —Poste la "Vojaĝo al Kazohinio". Mi sidis "En la Vagono", sur "La seĝo Dektria". Kiam la 
"Ruĝa Aŭroro" aperis, mi estis "En Ĉinio Batalanta". 
    —Ĉu 
9. —Jes, sciu, tio estas "Batalo de l' Vivo", ĉar "Vivo Vokas". 
    —Kion vi vidis tie? 
10. —"Hurlu, Ĉinio!", "Ĉiu Ĉiun"… "Homoj kaj Riveroj" en "Solidareco". "Ili" mondernigas 
sian landon. Okazas la "Maja Festo"… 
    —Poste? 
11. —Poste mi adiaŭis ilin "Kun Sopira Koro". Mi iris suden, kiel "Maljunulo Migras". Kaj — 
"Nepalo Malfermas la Pordon". 
    —Kaj vi eniris? 
12. —Ne! Mi devis partopreni en la "Ekspendicio Kon-Tiki". 
    —"Bone"! 
13. —“Jarmiloj Pasas". Mia "Eta Vivo" estu kiel "Tempesto super Akonkagvo"! 
    —"Esploroj" pri "Sekretoj de la Marestaĵoj". 
14. —Sed alifanke "Ferio kun la Morto". 
    —"Tiel Okazis"? 
15. —Feliĉe, ke " Okazas Nenio". 
    —Kiuj partoprenis en la ekspedizio? 
16. — "D-ro Dorner" , "Ĉapejev", "Revizoro" "Jozefo", "Grasa Lignaĵisto", "Topaze". "Johano la 
Brava", "Otelo" el "La Infana Raso", "La Nekonata Konato", "Hamleto", "La Nigra Spartako", kaj 
ankaŭ "Ivan la Malsaĝulo".  
    — " Pro Kio" ĉi tiu lasta? 
17. — Ne subtaksu lin, li estas "Servokapabla". Ne mankas "Ezopa Saĝo". 
    — Ha! 
18. — Kaj nun, "Ek al Batal'!", "Per Voĉo Plena" mi kriis… 
    — "Hura"! 
19. — "La Himno" 
    — aŭdiĝis; 
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20. — la "Arĉoj" 
    — leviĝis; 
21. — "La Bambufluto" 
    — sonis. 
22. —"Reeĥoj" 
    — "Kiel Akvo de l' Rivero" 
23. — "Fajro sur Mia Lango" 
    — kiel "Kuŝanta Tibro" … 
24.  — Ni remadis "Tra la Ventego" Kaj "La Tempesto"… 
    — kun "La Obstino" 
25. — ni veladis preter la "Trezorinsulo" kaj "La Morea-Perlo"… 
    — kiel "La Radianta Lotuso"… 
26. — Ne ne! La lotuso estas nomo de egipta princino! 
    — "Principo de Marso"? 
27. — "El la Polvo al la Tero"!! 
    — "La Alia Pasinteco"… 
28. — Fine, "La Vojo Returne"… 
    — Mi gratulas. 
29. — Sed "Soifo" min atakis. 
    — Trinku! 
30. — Anstataŭ iri "Al Torento", mi turnis min al la "Maŝinmondo". Iu "Maŝinfabriko" logis min, 
kaj mi supreniris laŭ "Ŝtupoj sen Nomo", pro "Mia Poŝhorloĝo". 
    — Kaj oni riparis ĝin? 
31. — Mi estis tre laca, kaj mi kuŝigis min… 
    — En la fabriko? 
32. — Ne. Inter "Rozoj kaj Urtikoj", kaj tiam "Ĉie larko" aperis: kaj jen—la "Vidvineto", 
"Bofilino" de "Reĝo Lear" proksimiĝis… 
    — Ĉu "Pli ol Fantazio"?? 
33. — Ho, "Bona Sinjoro"! Vi, blanka kiel "Lilio", kun "Okuloj" radiantaj… 
    — Fine Mi Komprenis la Radion"! 
34.  — Kun "Koro" batanta…kaj mi pensis: "Kiel Esti Amata?”, "Sur la Vivovojo", "Fajro 
Kuracas", "Amo Estas pli Forta ol Morto". 
    — "Ĉu Vi Bremsis Sufiĉe?" 
35. — Okazis "La Fianĉiĝo"… 
    — kun la "Virino ĉe la Landlimo"? 
36. — Ne. Kun la "Kara Diablino". 
    —Fine vi edziĝis? 
37. — "La Fino"?… "En la Nubon Ŝi Sorbiĝis For". 
    — Kaj vi? 
38.  — "La Dormanto vekiĝas" kaj finiĝis la "Somermeznokta Sonĝo" "Sub la Vitra Kupolo". 
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La 26-a leciono 

LA DECIDAJ PAŜOJ DE MAISIE 
 Restas unu vangofrapo. Tenson bone scias, ke la ceteraj ses valoras neniom sen la sepa. Sed li 
scias ankaŭ, ke ĉio ĉi ne estas vivocelo… 
 Li tiel pensas, dum Wenington-Laskett murmuras en la telefonon. Subite tiu ĉi lasta vokas 
lin: 
 "La fraŭlino…" 
 Tenson paŝas al la telefono kaj transprenas la aŭdilon. 
 "Mi estos tie!" li respondas lakone. 
 Nun jam pri ĉio decidos la morgaŭa renkontiĝo, —tiel pensas Maisie: — Se Tenson venos, 
tiam ŝi, formetante ĉiun knabinan fieron, forlasos al Tenson plenumi la sepan vangofrapon. 
 "Enaŭtiĝu rapide!" diras Maisie kaj transdonas la direktilon al la viro, por ke ankaŭ tio ĉi 
nasku ĉe li fidemon. 
 Ili veturas malproksimen. Nun la aŭto haltas antaŭ gestejo. Maisie ĵetas al li kompreneman 
rigardon. 
 Kelnero kondukas ilin al malgranda teraso ĉe la malantaŭa parto de la gastejo. 
 Senvorte ili sidas ĉe la tagmanĝo. Kiam ili finas ĝin, Tenson forŝovas la seĝon kaj diras: 
 "Nun mi jam devas reiri." 
 "Ne, ne," protestas la knabino, "nun mi tre feliĉas, ke mi estu kune. Kaj mi volus pri tio 
paroi…" 
 Tenson maltrankvile rigardas sian horloĝon. 
 "Pri kio?" li demandas. 
 "Se vi restos, tiam mi diros." 
 "Mi elmigros lunde," ĝemas la viro. 
 "Ho, ĉu vi forkuros?" 
 "De kiu?" 
 "De mi. Mi pensis, ke post la okazintaĵoj vi havas iom por diri al mi… post la okazintaĵoj en 
la arbaro de Dorkin." 
 "Aŭskultu, kion vi scias pri mi, ĉio estas malbona. Sed vi scias almenaŭ ion pri mi, dum mi 
nenion pri vi." 
 "Mi estas riĉa kaj mia patro ne… neniam konsentus… sed mi… ŝatus esti via edzino kaj…” 
 "Kiel tio estus?" 
 "Ni restu ĉi tie ĝis noktomezo kaj…" 
 Fortaj pasioj kirle tempestas tra Maisie. Tenson perdos la ludon, sed li gajnos ion alian. 
Forestsos la sesa kaj la sepa vangofrapoj, sed je kia kosto? Ŝi preskaŭ svenas. 
 Tiam la viro etendas sian manon. 
 "Konsentite," diras Maisie. 
 Kiam la murhorloĝo batas la dekduan horon, Maisie sin turnas al Tenson, kun malica rideto. 
 "Ĉu post la dekdua jam estas dimanĉo kaj sabato pasis?" 
 "Jes." 
 "Kaj ĉu la sesa vangofrapo?" rikanas la Fianĉino. 
 "Tion mi jam aranĝis antaŭ la duono post la naŭa, matene. Mi ĉiam tiel aranĝas aferojn, ke 
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nenio ĝenu nian kunestadon." 
 Maisie, morte pala, rigardas al la viro. Sed ŝi devas sin regi. 
 Tenson vokas kelneron, ke li alportu ekzempleron de Age. 

Maisie tenas antaŭ si la gazeton per tremantaj manoj. 
 "Jes…" ŝi balbutas, "Kaj kio okazos morgaŭ, ne, hodiaŭ?" 
 "Ni geedziĝos," respondas Tenson kun radianta vizaĝo. 
 "Kaj ĉu… ĉu vi rezignas pri la sepa?" 
 Tenson ne tuj respondas. 
 Restas al Maisie nur tre malgranda konsolo: la sepa ne realiĝos. Kaj ĉi tiu honesta fripono 
ege surpriziĝos, kiam evidentiĝos antaŭ la geedziĝo, ke li edzinigas la filinon de Astor Terbanks. 
 Post longa silento Tenson diras: 
 "Kial vi tiom maltrankviliĝas pro Terbanks?" 
 Maisie ekstaras kaj ŝanceliĝe iras al fenestro. 
 "Mi timas ne pro li. Mi eĉ ne scias, kiu li estas. Sed mi timas pri vi." 
 "De kio?" 
 "De tio, ke oni mortbatos vin, aŭ malliberigos vin. Vi sukcesis pri la ses, dank' al la bonŝanco. 
Sed, ĉu la sepa… cetere, vi restos kun mi la tutan tagon…" 
 "Sed faru pli gajan mienon. Mi tiel sentas, ke vi ne parolas sincere. Vi parolis pri la geedziĝo 
kaj amo kun tia vizaĝo, kvazaŭ oni portus vin al buĉejo." Dirinte tion, li etendas la manon: "Ĝis 
morgaŭ!" 

"Vi forkuros?" 
"Ne! Mi restos ĉiam via…" 
"Diablo!" 
"Edzo." 
 

Rimarko: 
1) Tenson perdos la ludon, sed li gajnos ion alian.  (意思是说他将前功尽弃，但同时得到

另外的一种东西，即妻子） 
2) je kia kosto? 以什么样的代价？ 
je la kosto de la vivo 以生命的代价。 
 

Gramatiko 
任何语言，尽管局面形式各异，读音也不同，但从语言的本质来看，却都是一样的，因

为其目的都是为了表达与交流。世界语也是这个目的。 
就形式而言，世界语与汉语大不相同。我们已经知道，世界语属于熔合语型，汉语则是

孤立语型。但无论是词还是字，在句子中的各种作用是一致的。 
这一课里让我们在句法上对世汉的比较作个尝试。 
a. 句子成分： 
汉语的句子成分大致分为主语、谓语、宾语、定语、状语、补语，此外还有同位成分、

外位成分和独立成分。 
状语和补语相当于世界语的状语。比如： 

“他流利地说。”（状语）（Li flue parolas.) 
“他说得流利。”（补语）（Li parolas flue.) 

独立成分包括世界语的呼语、插入语和叹词等： 
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“孩子，快走！”（Rapide iru, knabo!) 
“他们要到北极去，即到 冷的地方去。“ 
（Ili iros al la norda poluso, tio estas, al la plej frosta loko.) 
"啊！你多么好呀！“（Ho, kiel bona vi estas!) 

世界语没有外位成分；汉语的外位成分实际上是放在句子外面的同位成分。这种成分译

成世界语往往是一个句子： 
“两个水手，一个在船头，一个在船尾。” 
（Estis du maristoj, unu sur la pruo, la alia sur la pobo.) 
“绿星章，它是世界语者的标志。” 
(Jen la verda stelo, kiu estas insigno de la esperantisto.) 

b. 语法关系： 
汉语的语法关系表现在虚词和实词的搭配。因此有 “的” 字结构、“地” 字结构、“得”

字结构、方位结构等说法。 
汉语句子动词的时态主要是通过时态助词（着、了、过）和表示时间的副词表示；世界

语则是通过词尾表示： 
“他吃了。” (Li manĝis.) 
“他吃着。” (Li manĝas.) 
“他将吃。” (Li manĝos.) 

汉语的结构助词“的、地、得”表示句子的定语、状语和补语。 
c. 词序： 
汉语的词序很重要，是主要的语法手段，这是独立语的特点。各个成分的顺序是这样的： 

（外位），定、主、同位、状、谓、宾、补 
分两大部分：主语部分：定、主、同位 
谓语部分：状、谓、宾、补 
（主语和谓语是各部分的中心词。） 
这种结构与世界语的大致相同，但世界语的词序比较自由。这是因为有词尾的变化。比

如： 
Laborema junulo = junulo laborema 
(汉语里只能说“勤劳的青年”，却不能说“青年勤劳的”。) 
La knabo staras. = Staras la knabo. 
(汉语里只能说 “那孩子站着”，不能说“站着那孩子。” 

汉语的词序也可以改变，叫作倒装，如： 
“正在吃饭的他。”（Tiu, kiu manĝas, estas li. La manĝanto estas li. Tiu manĝanta estas li. 

La manĝanta estas li. La manĝanta viro estas li.） 
“那件事他不知道。” (Tion li ne scias. ) 
“那封信是他写的。” (Tiun leteron li ne scias. Tiu letero estas de li skribita.) 
“第二天早晨，他就走了。” (Matene de la sekva tago li foriris. En la sekvanta mateno li 

foriĝis.) 
“这个小姑娘，又漂亮又聪明，真讨人喜欢。”（La knabino, bela kaj saĝa, estas tre 

aminda. La knabino kaj bela kaj saĝa tre plaĉas.） 
c. 并列复合句： 
汉语的并列复合句与世界语的并列复合句差不多。 
一般用 “既… 又…，…也；一边… 一边；一方面… 一方面；…或者… 或者…；宁可…

也不…；不是… 就是…；不但… 而且…；虽然… 但是…” 等关联词语连接。但也可不用。
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其标志是看有几个谓语。 
这样的并列句译成世界语就不一定都是并列。比如： 

“他不吃也不喝。”（Li ne volas manĝi, nek trinki.） 
“他一边吃饭一边看书。” (Manĝante li legas. Legante li manĝas.) 
“人们的世界观，或者是无产阶级的，或者是资产阶级的。” 
(La mondkoncepto estas aŭ proleta aŭ burga.) 
“与其在这里老等着，宁可走着去。” 
(Anstataŭ atendadi ĉi tie ni iru piede. Iru, prefere ol atendi ĉi tie!) 

d. 主附复合句： 
汉语一般不提主、表、定、宾语附句，但说“兼语式”、“连谓式”等，比较常见的是表示

因果、目的、条件的 “状语附句”，通常用 “因此、所以、因而、就、致使、以致、以便、

用以、为了、省得、无论、不管、除非” 等连接。比如： 
“因为我们是为人民服务的，所以我们不怕批评。” 
（Ni ne timas kritikon, ĉar ni servas al la popolo. 
Ĉar ni servas al la popolo, tial ni ne timas kritikon.) 
“我来和你作伴，免得你一个人孤单单的。” 
(Mi venis al vi, por ke vi ne sentu solecon. Por ke vi ne sentu solecon, mi venis. Mi 

venis por tio, ke vi ne sentu solecon.) 
“只有我去请他他才来。“ 
（Li venos, kondiĉe ke mi iru lin inviti. Se mi ne invitas, li ne venas.） 

而世界语的其他附句译成汉语往往是单句。如： 
1. Estas necese, ke oni tuj venigu kuraciston.  
2. Estas li, kiu savis vian filinon. 
3. Neniu scias, kio morgaŭ lin trafos.   Z 
4. La kontrakto, kiun mi proponas, estas proksimume tia, kian mi donas malsupre. Z 
5. Ŝi rakontis, kiel nevolonte ŝi edziniĝas kun la talpo.   Z 
6. Mi volus scii, kiom de la ŝtofo ili jam pretigis.   Z 
 

Rimarko: 
1) “正在吃饭的是他。” 实际上不是倒装句。“正在吃饭的”是主语，“他”是谓语。 
2）关于世界语是什么型的语言，说法不一。 
Formando de Diego 在《翻译技巧》一书内说它是结合语： 
Joha Wells 在《世界语的语言学概观》一书内说它是熔合语； 
Cland Piron 在《世界语：欧洲语言还是亚洲语言？》一文内，说世界语归根到底是孤

立语，就深层而言，比汉语还孤立。 
 

Ekzerco 
a. 译 后六个例句。 

1. Estas necese, ke oni tuj venigu kuraciston.  
立刻请医生来, 这是必须的。 
2. Estas li, kiu savis vian filinon. 
是他救了你女儿。 
3. Neniu scias, kio morgaŭ lin trafos.   Z 
没有人知道, 明天他会如何。 



 156

4. La kontrakto, kiun mi proponas, estas proksimume tia, kian mi donas malsupre.  Z 
我提出的合同建议大概就象我下面提及的那样. 
5. Ŝi rakontis, kiel nevolonte ŝi edziniĝas kun la talpo.   Z 
她说她不愿意与鼹鼠结婚。 
6. Mi volus scii, kiom da la ŝtofo ili jam pretigis.   Z 

     我想知道,他们准备好了多少面料。 
 

b.译下列句子； 
1. 我不知道他看完那本书了没有。 
Mi ne scias, ĉu li legis la libron. 
2. 他说世界语说得流利吗？ 
Ĉu li parolas glate en Esperanto? 
3. 我们宁可战死也不投降！ 
Ni preferu morti ol kapitulaci. 
4. 你把小说带来让我好好看看。 
Portu la romanon por mia legado. 
5. 我看的那本新书的内容是关于如何学化学的。 
La enhavo de la nova libro, kiun mi legas, estas pri lernado de kemio. 
6. 你不去我去，反正必须有一个人去。 
Estas necese, ke iu iros, se vi ne volus, do mi iru. 
7. 困难是不少，但我们一定克服之。 
Troviĝas malfacilaĵo, sed ni transpontos tion. 
8. 他来的时候带来一部很有趣的小说。 

     Venante li portas interesan romanon. 
9. 不要以为你是世界上 聪明的。 
Ne opiniu, ke vi estas la plej saĝa en la mondo. 
 
 

La 27-a leciono 

TERBANKS EN SEKURECO 
 Sabaton vespere, Twopence raportas en eksterordinara eldono pri la lastaj okazintaĵoj. En la 
unua artikolo ĝi ripetas la historion de la sesa vangofrapo, laŭ la indigna prezento de Bixman. 
 Du lertaj vetricevistoj — ni citu iliajn nomojn: Sam Bitter kaj Woodrow Neville — jam de 
vendredo matene akceptas vetojn pri tio, ĉu MacPhab finos la serion, aŭ ne. La proporcio estas du 
kontraŭ unu.  
 Malgraŭ la malgravo de la krimo, Scotland Yard trovas iun formulon, laŭ kiu ĝi povus aresti 
la senlaboran inĝenieron Tenson MacPhab por malhelpi la pluajn fiagojn! 
 En tiu momento, kiam inspekto Drive ricevas la permeson por la aresto, la tuta mekanismo 
ekfunkcias. 
 Sescent policanoj kaj detektivoj ekiras en ĉiu direkto de la terglobo. 
 Oni serĉas Tenson en Londono kaj la ĉirkaŭaĵo.Oni serĉas lin en hoteloj kaj amuzejoj, en 
redakcioj kaj restoracioj, en la loĝejo de Wennington-Laskett kaj en la ĉirkaŭaĵo de 
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Terbanks-oficejoj. 
 Oni serĉas lin en la Turo de Londono, en la muzeoj, en la ĉirkaŭaĵo de dokoj kaj en 
Kensington. 
 Oni serĉas lin per pseŭdo-barbuloj kaj spionoj kaj alarmaŭtoj; oni serĉas lin ĉie kaj ĉiam. 
 Lin serĉas rotoj da aŭtoj kaj aŭtoj da policanoj; lin serĉas motorcikloj sennombraj. Lin serĉas 
detektivoj vestitaj kiel pacaj promenantoj. 
 Eĉ Drive mem serĉas lin. 
 Ĝis la sabata vespero oni arestas ducent suspektindajn homojn el la ĉirkaŭaĵo de la dokoj kaj 
aliaj lokoj. 
 Krom tio oni arestas dudek sep kelnerojn, dek unu pseŭdodetektivojn, kvar ĵurnalistojn kaj tri 
baronidojn. 
 Oni arestas gvardianon havantan forpermeson, du publikajn anoncistojn kaj unu deĵorliberan 
policanon. Oni teruras la krimularon de Londono kaj multaj malhonestuloj diras unu pri alia, ke 
tiu kaj tiu estas la serĉata Tenson MacPhab. 
 La afero bone progresas. Vespere je la dekunua la nombro de arestitoj altiĝas al sepcent 
sepdek unu.  
 Fine Scotland Yard rimarkas, ke la vera serĉito mankas. Pri pardonpetoj Scotland Yard 
starigas rekordon. 
 Kiam oni diras al Terbanks la militiron de Scotland Yard kontraŭ Tenson, li mansignas 
malrespekte. Li ne estas tia homo, kiu fidas plu la policon. 
 Cetere la afero jam ne interesas lin. Li ne havas jam la sentemon. 
 Sed, malgraŭ tio, li sentas ĝuste tion, kion li deziras: sekureco. Nun Terbanks estas en 
sekureco. 
 Li ne kuraĝas plu kontraŭstari la Fatalon, lasante sin al ĝia kaprico. Sed pro la detala raporto 
far Scotland Yard, li venas vole-nevole al la konkludo, ke certe ne okazos la lasta vangofrapo. 
 Tenson, tiu fatala kanajlo, neniel sukcesos; eble li jam mortis pro ia akcidento. Ĉio povas 
okazi en la mondo, kaj neniu povas antaŭvidi, kio lin trafos morgaŭ. 
 Terbanks tiel pensas, sidante komforte en multekosta kanapo. 
 Nun li vokas karesi sian filinon, la solan amon, solan trezoron, lasitan de la mortinta Maud. 
Li volus eĉ iom ploreti… 
 “Maisie! Mia museto!” li senkonscie ekkrias, kaj du larmoj jam glimas en la okuloj. 
 Sed kie la kara filino? Li leviĝas kaj faras paŝojn al la telefono. Tamen la telefono sonoras, 
antaŭ ol li atingas ĝin. 
 
Rimarko: 
 1) Twopence ( du—penco) “两便士”（报刊名） 
 2) vet-ricevisto 赌东道 
 3) The Tower ( la Turo de Londono) 伦敦塔（古堡，原是监狱，现在是文物保存处） 
 4) alarm-aŭto 报警车 
 5) starigi rekordon 创纪录 
 6) La Fatalo 宿命，命运 
 sorto  命运        fortuno    运气 
 parco  厄运        destino    定数 
 fato   命运        providenco 天命 
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 7) far = fare de = farita de 
  
Gramatiko 
 世界语的文体大致与汉语的一样，唯有诗的格式不尽相同。诚然，在本质也是一样的。 
 a. 音步（piedo），诗行中有规则的重轻（或叫长短，相当于平仄）变化，即以一个重音

节带一个或数个非重音节为一个单位就是音步。好像走路一样，一步一步地，有节奏地向前

进。 
 如果我们用“V”表示非重（轻）音节，以“—”表示重音节，那么就有这样一些变化： 
 轻重格（jambo）: 
 各行均是 v-v-v-v-v-v-…（v） 
 重轻格（trokeo=maljambo）: 
 各行均是：-v-v-v-v-v… 
 轻重轻格（amfibrako） 
 各行均是 v-vv-vv-v… 
 轻轻重格（anapesto） 
 各行均是 vv-vv-vv-… 
 重轻轻格（daktilo）: 
 各行均是 -vv-vv-vv… 
 万变不离其宗，就是重音与非重音的变化。 
 S. J. Zee（徐声越）译李白的“黄鹤楼送孟浩然之广陵” 如下（这是七个音步的轻重格） 
 Mia amik’ forlasis Pavilonon Flava Gruo 
 Por Yangzhou en monato tria, pompa florsezon’. 
 Jen la soleca velo dronis jam en fora bluo,  
 Nur la rivero fluas ĉiam sur la ĉielfon’. 
 (单行多一个轻音。——这是合“法”的。) 
 （故人西辞黄鹤楼， 
   烟花三月下扬州。 
   孤帆远影碧空尽， 
   惟见长江天际流。） 
 K.Kalocsay 译李白的“静夜思”： 
 （这是六个音步的轻重格。） 
 Antaŭ lito blanke brila luno floras, 
 Super tero kvazaŭ prujno blankkoloras. 
 Kapolevo: brilan lunon mi rigradas, 
 Kapoklino: naskvilaĝon mi memoras. 
 (床前明月光， 
  疑是地上霜。 
  举头望明月， 
  低头思故乡。） 
 b. 韵脚（rimo）: 
 所谓韵脚，就是诗行的 后两个音节，重音节的元音与非重音节的辅音组成的单位，犹

如走几步歇一脚。比如上面第一首、第一行-u-（u 是重音节中的元音；非重音节无辅音。）

第三行也是这样。第二行-on- (o 是重音节的元音；n 是非重音节的辅音。) 第四行也是这样。

一、三一样，二、四相同，这就叫押韵。又如第二首中的第一行 -or-（o 是重音节中的元音；
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r 是非重音节的辅音。）第二、四行与之押韵。但是，押韵的诸行之词尾也一定要一样。比

如 gruo 与 bluo; floras 与 memoras; famo 和 amas 就不能叫押韵，因为词尾不一样。 
 另外，第一首中的二、四行无词尾，是名词词尾的省略。这种无词尾的韵脚叫阳韵，否

则叫阴韵（如一、三行和第二首的一、二、四行。） 
 c. 诗体（formo） 
 世界语也有一些固定格式的诗，但要求没有汉语的诗词严格，如无须对仗，可以跨行，

甚至跨段（不要一句一行）。这种诗大多是从民族语中移植过来的。（有的已不太一样了。）

比如意大利的（soneto）十四行诗，日本（hajko）即俳句，法国的小诗（rondelo）轮回体，

伊朗的 (robajo) 罗拜体，等等。试举一首轮回体为例： 
 Mi lastatempe multe kreis — 
 Okupis min “L’ Infana Raso” 
 Kaj “Don Johano”. Ho, amaso 
 Da versoj en mi apogeis! 
   
 Ĉu vere mi antaŭe veis 
 Pri mia mut’? Jen embaraso! 
 Mi lastatempe multe kreis— 
 Okupis min “L’ Infana Raso” 
  
 Kaj “Don Johano”. Mi obeis 
 Urĝan alvokon al Parnaso 
 Post longa vana muzoĉaso. 
 Mia maŝino ne paneis— 
  
 Mi lastatempe multe kreis. 
 如今，大多数诗的格律比较自由。 一首几段，一段几行，一行几个音步，均可自己安

排；是一二押韵，还是一三押韵，还是一四、二三押韵，或者交错，更是自由。只要有一定

的节奏，有一定的韵便可。 
 
Rimarko: 
 1）本课只是简单地讲了讲诗的格律中 基本的两个要素。 
 2）诗行中，为了使音步整齐，可以将名词词尾或冠词的元音省略。但非不得已时不要

省略，尤其是冠词，宁可不要它。 
 3）有各种规则，也有种种例外，叫特许。比如第一首是轻重格，第一行的第一个是 mia, 
这就是特许。如果作 Amiko mia…当然好，但是多出来一个音节，因为 mia 不能省略为 mi’。
除非将下面 lasi 前面的一个 for 去掉。 
 Amiko mia lasis Pavilonon Flava Gruo 
 4）单音节词在重音节的位置上时就有重音，在非重音节上时就无重音，很灵活。比如

第一首中第二行的 por 是轻音，en 是重音；而第三行里的 jen, en, jam 则是重音了；第四行

里有两个 la, 一个是重音，另一个是轻音。 
 这些灵活的单音节词给作诗带来了不少方便，但也用得太俗了，尤其是 do, eĉ, ho, jam, 
jen, la, tre 等。 
 5）S. J. Zee 是华东师大中文教授徐声越同志的世界语笔名。 
 6）K. Kalocsay (1891-1976) 是匈牙利医生。对世界语的格律很有研究，先后译过不少
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世界名著。本课里的 “Nokta Penso” 见于“Eterna Bukedo”。他本人不懂汉语，世译文是由我

国的老世界语者 Sun Yong（孙用）提供的。 
 7） 格律诗 rondelo 是 kvarjambo: v-/v-/v-/v-/v-/ 一共 13 行（versoj）；只有两个韵（du 
rimoj）；头两行有反复（ripeto de la du unuaj versoj AB）其格式是 ABba abAB abba A 
 本课一首见 “rimleteroj” 是 Marjorie Boulton 与 William Auld 的通信。这一首是 William 
Auld 写的。 
 “La Infana Raso” 与“Don Johano” 是 William Auld 的作品。（均已出版） 
 Parnaso 本是希腊中部的一座山峰（现名：Liakura）相传缪斯隐居之地，今转义为“诗坛” 
“文坛”等。 
 8）后 不算韵。但可以与其他词押韵。比如： 
 Fratino 与 patrino 不算押韵，但分别可同 pino, sino, aspirino, kino 等词押韵。（因后者不

是后 ） 
  9）早先每行首字母大写，现在不，rondelo 就不是每行大写，而是以句为准：句首大

写。 
 10）如今，逐步流行的是自由体诗，不束缚于各种格律。一段几行，一首几段，随心所

欲。有的多少带点韵，有的则只有节奏，有的甚至什么也没有。比如国际世协副主席、文学

比赛评奖负责人 Baldur Ragnarsson 的一首诗，不长不短，一共 104 行，全诗分为 10 节，每

节的行数，每行的长短均不一样。找不到韵与节奏。现举第 10 节，供您欣赏！ 
 “10. 
 Dronigas urbojn 
 Oceanoj 
 Tuŝpruvas en la morto esencon 
 Transiĝe 
  

Osmoze en la vivo profundojn  
Kontaktas 
Maturiĝo 

 
Tiam 
Perloj ellasas sekretojn 

 
Proponas alfrontiĝojn 
Pupiloj 

 
Felingvo enkarniĝas 

 
Kresko 

 
Kresko validas” 

 
(—el “Norda Prismo”) 

11) 至今，世界语诗歌中，用世界语写的长诗实在没有。 长的是：La Infana Raso(全
诗共分 25 章) 
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La 28-a leciono 

SUB LA BANKO 
 Terbanks remetas la aŭdilon, ĉar oni vokis lin al la Angla Banko. Kiel unu el la prezidantoj de 
la banko, li devas prizorgi la aferon. Cetere, tio koncernas lin mem. 
 Li venigas la ŝoforon Bixman. Kaj ili tuj galopas tien. 
 Jen tio okazas. Homoj svarmas antaŭ la banko. 
 Multaj vetas je grandaj sumoj pro la sepa vangofrapo. Ili do reprenas sian monon el la banko. 
 Astor Terbanks ne povas ne pensi pri la multaj nekonataj uloj, kiuj vetas kontraŭ li kaj pro tio 
certe dum la tuta nokto ili ekscitiĝas por tio, ke Terbanks ricevu la sepan vangofrapon. Li ĵetas 
malaman kaj senpove malican rigardon al la svarmo. 
 Kion fari? Ĉu oni malpermesu al ili repreni la monon, ilian propran monon? Sed Terbanks 
preferas, ke la sepa vangofrapo neniam efektiviĝu, ke iu hazarda ŝtoneto flugu al la tempio de la 
kanajlo aŭ ke li malatente falu sub radojn de aŭto… 
 Nun la tri prezidantoj de la Angla Banko kunsidas. Ili estas Sir Lawrence, Sir George kaj 
Terbanks. 
 La tri venas al la konkludo, ke nur la absoluta sekureco de Terbanks garantios al la banko 
reakiri la perditan monon. 
 Kiel sekvo de la interparolo flugas la ordono, ke oni tuj malplenigu unu el la kirasitaj 
ĉambroj de la Angla Banko. 
 Tiu ĉi kiraŝambro estas sub la tero kaj havas armaturitajn murojn. La ŝtala pordo pezas 
kelkajn tunojn. Ĝian kombinaĵon nur la prezidantoj kaj la du direktoroj scias. 
 Oni portas en la kirasĉambron tablon, akvokruĉon kaj liton por Terbanks. Antaŭ la pordo de 
la kirasĉambro oni starigas sep harditajn kaj elprovitajn detektivojn. Nur per telefono ili povas 
interrilati kun Terbanks en la kirasĉambro. 
 “Tien ĉi estas tute neeble eniri,” diras unu el la ceteraj du prezidantoj de la Angla Banko, “kaj 
se vi ne eliros, tiuokaze vi evitos la sepan… umon.” 
 “Ĉu eliri?” amare ridetas Terbanks, “en la mondo ne ekzistas io tia, pro kio mi elirus.” 
 Antaŭ ol oni ŝlosas la pordon, Terbanks vokas flanken Sir Lawrence. 
 “Aŭskultu, Sir Lawrence. Estas afero, kiu igas min maltrankviliĝi. Mia filino… de post 
hieraŭ ŝi ne vidiĝas en la hejmo. Eble ŝi estas ĉe iu amikino… kelkfoje ŝi kutimas labortage fari 
semajnan finon en iu loko, kaj vi ja scias, la hodiaŭaj knabinoj… sed tamen, mi maltrankvilas, 
treege maltrankvilas pro ŝi, kaj mi ŝatus, se vi esplorus la aferon.” 
 Sir Lawrence ĉion promesas al la suferanta ŝtalreĝo. 
 Li returniĝas ĉe la pordo: 
 “Ĉu vi ne volas gazetojn, sinjoro Astor Terbanks?” li demandas kun kompatema vizaĝo. 
 Sed Terbanks naŭze kapneas, 
 La sinjoroj eliras. La peza pordo el ŝtalo fermiĝas kaj ĝi fermas unu el la gravaj figuroj en 
Anglujo disde la mondo. 
 La detektivoj okupas sian postenon. 
 Fine, ni menciu la ĵurnaliston jam konatan. Lia nomo estas Wennington-Laskett, kiel oni 
scias. Dank’ al Tenso MacPhab lia poŝo pleniĝis. Sed nun, ĉu li scias pli la absoluta sekureco de 
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Astor Terbanks? — Tion oni ne scias. Oni scias nur, ke ĉifoje li vetas je la tuta ŝparita mono. Li 
vetas pri tio, ke Terbanks ne ricevos la sepan vangofrapon. 
 Tamen veto estas veto. Tio ne estas natura leĝo, simile al tio, ke du kaj du faras kvar. Tial li 
rememoras de tempo al tempo la spiteman kaj obstinan naturon de Tenson kaj samtempe pri tio, 
kiel malfacile li venkadis rilate la ses vangofrapojn. Kaj aparte memorinda, preskaŭ epokfara, 
estas la sesa, kiu li akiris, sola en la mondo, la aŭtentikan materialon, kaj tiom pli, li eĉ fotis. 
 
Rimarko: 
 1) kombini 是 “组合”，kombiaĵo 是 “化合物”、“数的组合”、“结合物”。在这里指比较

复杂的东西，“机关”。 
 2) hardita kaj elprovita 训练有素的，经得起考验的。 
 
Gramatiko 
 有一位同志问我：“能用世界语骂人吗？” 
 我哑口无言，我想，这位同志平常并不骂人，很有礼貌，怎么会心血来潮地问起世界语

是怎么骂人的呢？再说，我们国家讲共产主义道德与文明，世界语者之间也讲友好，谁也不

骂人。我也不知道怎么骂人。 
 要说骂人，无非是把什么比作什么，发泄不满，或者是讲出难听的话，等等。 近，我

读到一篇 Marjorie Boulton 写的：“Kelkaj Pensoj pri la Arto Insulti en Esperanto”。这时，我想

起那位同志并非无端地瞎问，其意是，世界语是否可以用以表达，抒发各种感情。进而言之，

世界语有否修辞手段，以使文章生动、感人。 
 再说骂人。有一人，他并不笨，但是千不该万不该，办了一件大蠢事，令人生气，我骂

他 “蠢驴！” “Azeno!” 
 我们知道，完全句虽然 “完全”，但是显得平淡。于是叙述者就想法在不影响理解的情

况下，把一些句子成分省略掉。（在句法上叫不完全句或独词句）有时是将词序改变一下，

突出某个部分，成了“倒装句”。 
 常用的修辞手段，除了改变结构，就是进行描绘、渲染。比如说 “他胆小如鼠” （Li 
estas timema kiel muso. 就比“他很胆小”要生动。在语法形式上，世界语则更丰富一些，通过

词尾的变化和连词的应用，可以使句型多样化。 
 请看一些例子： 
 Li estas vulpo. (他是只狐狸。) 
 Li estas vulpe ruza. (他狐狸般的狡猾。) 
 Li estas ruza kiel vulpo. (他如此狡猾就象狐狸。) 
 Jen li, ruza kvazaŭ vulpo! (就是他, 狡猾得象狐狸一样。) 
 Li ja vulpas. (他就是狐狸。) 
 Li vulpe ruzas. (他狐狸般地狡猾。) 
 Li estas obstina kiel kapro.  Z  (他倔得象山羊。) 
 La afero ne brulas.   Z  (事件没有暴发。) 
 Ni semas kaj semas konstante.   Z  (我们不停地播种。) 
 Ora ŝlosilo ĉiujn pordojn malfermas.   Z  (金钥匙打得开所有的门。) 
 Vivu stomako laŭ la stato de l’ sako.   Z  (胃的形状就象一个口袋。) 
 Kiam fine ĉiu homo ricevos la rajton kaj la eblon algluiĝi per sia tuta koro al tiu peco da tero, 
kiu lin naskis!   Z  (当 后每个人都得到可以一心一意依附于生他养他的那块土地的权利

和可能性的时候，那该是一种什么情景啊!) 
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 此外，还有词语上的安排，如重复、对比、递进、反语，运用同义词或反义词；语气上

的表达，如反诘、设问、感叹…… 
 任何一种修辞手段都不是孤立的，往往是被交叉运用的。纵然，可以归纳出条条来，也

无法按照条条去使文章生动。一个三岁的孩子，不懂得什么叫修辞，同样会说：“吃完了”。
（不完全句）“爸爸是饭桶！”（借代），“他象大灰狼一样厉害！”（明喻）…… 
 后，我们在浩瀚的世界语文库里信手拈来几本，看看各国世界语者如何以实践丰富它

的表现力的。如对人物的刻画。 
 En la pordo aperis la humila figuro de Ivan. Liaj krispaj haroj estis zorge kombitaj, sed la 
postsignojn de la edzina karesado (edzina survangado) li ne povis malaperigi. Ili paradis en longaj 
strioj sur lia vizaĝo. 
                        (“Viktimoj”, la 102-a paĝo) 
 Pretervide la pozon en movoj kaj manieroj, Erik estis bela fortika junulo, kun ŝtale bluaj 
okuloj kaj firme desegnitaj lipoj. 
                 (“Specimene”, la 61-a p.) 
 Sur lia nelavita, longa, lentuga vizaĝo ludis du grandaj okuloj, kie brilis esprimo de konstanta, 
senkaŭza ĝojo. 
          (“Bulgaraj Rakontoj”, la 26a p.) 
 Ĝuste nun parolas dika viro, kun pufintaj vangoj kaj bareliĝinta ventro:… 
          (“La Nigra Spartako”, la 23-a p.) 
 Ĉu homo ĝi estas? Pli vere ĝi ŝajnas estaĵo teksita el lumradioj kaj sunĝojo kaj vivigita per 
ritmo supertera. La blankeco de ĝia haŭto superas tiun de l’ parafino. Ĝian vizaĝeton kiu estas bela 
kvazaŭ skulptita el marmoro, kadrumas plej nigraj buklaj haroj ne pli longaj ol ĝis la nuko, kiuj je 
ĉiu salteto, je ĉiu moviĝo de ŝia korpo kunsaltas. El la vizaĝeto rigardas du nenature grandaj, 
noktmalhelaj okuloj kun stranga esprimo — samtempe melankolia ĝis mortodeziro kaj ĝojoplena 
ĝis paradiza feliĉo. Kiam ili moviĝas teren, du palpebroj kun longaj densaj haroj ilin kovras; sed 
kiam la palpebroj leviĝas, estas kvazaŭ du lumaj steloj aperas el post malhela nubo. 
          (“Landoj de l’ Fantazio”, la 231-a p.) 
 La vizaĝo fervore brilis de juneco kaj sano, la bluaj okuloj estis serenaj kaj radiaj kiel ĉe 
infano, kaj ŝiaj movoj aspektis kiel gaja ludo. 
          (“Homoj sur la Tero”, la 86-a p.) 
 Ŝi estis vestita en nigro kaj modeste. Ŝiaj vangoj floris kvazaŭ du peonioj pro interna 
bonstato. 
          (“Quo Vadis”, la 319-a p.) 
 Mary sidiĝas apud sia kolegino. La aloj de ŝia kuraĝa stumpeta nazeto tremas. El ŝiaj okuloj 
migdalformaj parolas pasia amemo. 
          (“Mr. Tot Aĉetas Mil Okulojn”, la 63-a p.) 
 Supraĵa rideto glitis super la porcelanan vizaĝon… 
          (“La Rabeno de Baĥaraĥ”, la 35-a p.) 
 La grasa, zorgoplena vizaĝo de l’ bankiero afiŝas rigidan rideton. 
          (“Cezaro”, la 63-a p.) 
 又如对自然的描写: 
 …jen deklivo kovrita de herbaro, kiu ŝajnis tapiŝo perfekte etendita; tie rokoj elstarantaj el la 
montego, skulptitaj de ventoj kaj pluvoj, kiuj prezentas formojn de objektoj, kapoj aŭ fantomoj; 
malproksime rivereto, kiu kaŝis la ŝaŭmojn de sia akvo en la ŝtonojn kiuj franĝis ĝian 
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obstakloplenan vojon. 
          (“Tempesto super Akonkagvo”, la 33-a p.) 
 Sed la ponto alfantomas dezertecon. Same dezerteco ankaŭas la glacian nigretan pejzaĝon 
ĉirkaŭe. Tute glacia, kvazaŭ jam delonge nesurpaŝita de la homa piedo, la ponto alspitas la 
alvenintojn el la malproksima Universo. 
               (“Tragedio en la Universo”, la 51-a p.) 
 Super akvo bluega, la mirinda ĝardeno de l’ insulo Boromea pendigis siajn piramidajn 
terasojn kvazaŭ ŝtuparon al paradizo. 
 La malnovaj ŝtono de la kolonetaj bariloj hejtiĝadis sub hela suno… 
          (“Junaĝa Verkaro”, la 41-a p.) 
 Bele kaj trankvile aspektis la pejzaĝo. Estis lume, preskaŭ kiel dum tago kaj la detaloj de la 
bedoj estis klare videblaj. Pretere la arboj nudabranĉe staris en silento, kiel gardistoj. Neniu 
venteto movis ilin. Paco ĉie. 
          (“La Virineto en Bluo”, la 20-a p.) 
 Ĝi (akvo) estas pura kiel la okulo de la virkoko, brila kiel la kristalo de diamanto, freŝa kiel la 
floro de la palmo! 
          (“Maŝinmondo”, la 94-a p.) 
 La rokegojn entranĉis multaj fjordetoj, kies konverĝa streto akumule koncentrigis la 
atlantikan hulon en eksplodontajn masojn, kiam la onddirekto ortis la bordon… 
          (“Vitralo,” la 109-a p.) 
 En la intermonto kuras riveretoj; sur ĝia fundo malgrandaj silikoj ŝajnas tremi, tra la klaraj 
ondoj… Malproksime, ĉe la fino-limo de la tero kaj ĉielo brilas blueta rubando de granda rivero. 
          (“Versaĵoj en Prozo”, la 5-a p.) 
 …Kelkaloke la malhelblua marsupraĵo jam estis distranĉata de blanke kronitaj ondegoj, kaj 
tiam ŝajnis, kvazaŭ la misterplena interno de la oceano penus elrigardi eksteren, pala, malica pro la 
longe retenita kolero. 
          (“La Multekolora Libro”, la 26-a p.) 
 La dika trunko de ĉi tiu ftizulo estis supre rompita de fulmtondro kaj interne putra, el la 
flankaj branĉoj elfalis la arbocerbo kaj tiamaniere la maljuna saliko fariĝis stranga fluto, per kiu la 
vento ludis malgajan melodion. 
          (“Pola Antologio”, la 11-a p.) 
 Laŭ la vojo floris padusaj densejoj, brilantaj kiel blanka neĝo en la juna verdaĵo. Ili eligis 
akran, kapturnan odoron, kiu miksiĝis kun tiu preskaŭ same akra, kiu venis el la freŝaj, helverdaj 
folioj de la betuloj. Kaj el la ombro sub arboj kaj arbustoj la aero portis pli delikatan odoron de 
violoj kaj konvaloj. Ĝi estis plene satigita de mil miksitaj odoroj de frusomero, de mil mksitaj 
sonoj de kvazaŭ en freneza ĝojo pepantaj kaj trilantaj birdetoj. 
          (“Al Torento”, la 8-a p.) 
 *          *           *           *              *           * 
 大家知道什么叫文章的风格。世界语是什么样的风格 好呢？柴门霍夫说过，应当是简

练又有逻辑性。然而仅止于此吗？ 
 我好容易找到一本，如获至宝，但拜读后有点失望。（这本书有名，是 Kalocsay 的“Lingvo 
Stilo Formo”）也许我只见木未见林，这本书有名，作者更有名，堪称为世界语文坛上的泰

斗，诗坛上的 “诗仙”。 
 我在 “绿色的” 海洋里捞针，无形中发现一个短篇，不太引人注目，“Rozinjo”。原来是
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“诗仙” 译的。于是我发现，诗的功夫和散文的功夫不一样。 
 据说有 “长句派”（Zamenhof — Grabowski — Baghy — Warinhhien — …）句子长，附

加语多，附句多； 
 另一支是“短句派”（Kabe — Privat — Baghy — Reto Rossetti —…） 
 各有千秋：长句子逻辑性较强、细腻，但关系复杂，不能一目了然，而且冗长；短句子

简明、有力，但有支离之感。 
 不管怎样，都应注意几点： 
 第一、声韵：注意念起来是否顺耳。 
 比如下面这一句就不太美： 
 Ĝi ŝiriĝas ĝis dispeciĝo. 你看看，句子不长，却有四个 ĝi, 3 个 s (ŝ),6 个 i, 念起来不好听，

不如这样： 
 La paperon oni ŝiras en mil pecojn. 或者 Oni ŝiras ĝin dispecige. 或者 Oni dispecigas ĝin. 
 又如：Elokventaj paroladoj de kompetentaj propagandistoj entuziasmigas la esperantistojn. 
这一句均是多音节词，读起来生厌，改一下可能好一些： 
 Niaj bonaj propagandantoj verve parolas kaj tiel levas la fervoron de la esperantistoj. 
 Post la efika propagando la esperantistoj multe pli entuziasmiĝas. 
 Niaj homoj bone propagandas kaj la esperantistoj bolas. 
 第二、构词：不要滥用后 、前 ：少用合成词。 
 Frenezo 已可以理解，不说 frenezeco; 
 Malpurakvo 就不如 malpura akvo 顺当。 
 第三、词语：充分利用同、近、反义词，换个说法，避免单调。 
 比如坏人并不多，但 “坏人” 却一大堆： 
 Diablo, malbonulo, fiulo, aĉulo, misulo, kovardulo, fripono, apaĉo, kanajlo, insidulo, mava 
homo, satano, inferulo, damninda homo, besto, demono, huligano, bandito, diboĉulo, noculo, 
cinikulo, maliculo… 
 “好人” 也有几个： 
 Bonulo, anĝelo, bravulo, bonkorulo, eminentulo, ĉastulo, noblulo, virtulo, vestalo, modelo, 
karulo, trezoro… 
 又如，任何语言都有 常用的系词，判断词，然而都不象世界语的 esti 这样突出，显得

如此单调。 
 Francis 是很有名的世界语诗人、小说家。他用世界语写的长篇小说《大锅炉》（La Granda 
Kaldrono）长达 592 页，是当今世界语原著中 长的了。遗憾的是系词用得太滥了。比如 275
页中，几乎每行有一个，而且有好几个是接着的： 
 Jes, mi estas certa ke ankoraŭ estus eble nuligi vian tribunalon. Vi ne estas krimulo… 
 如果这样改一下，就好多了： 
 Jes, mi certas, ke ankoraŭ eblus nuligi vian tribunalon. Vi ne estas krimulo… 
 如果再改一下呢？ 
 Espereble oni povus nuligi vian verdikton, ĉar vi, fakte ne krimulo…， 
 行文中要充分发挥世界语词尾变换，结构灵活的优点，从而避免重复、回避单调，使之

更加流畅、生动、活泼…… 
 第四、词序，尽量使用正常词序。将长的成分放在后面。 
 并列复句中不要有对立词序，如： 
 Mi skribas leteron kaj legas la frato. 应改为 Mi skribas leteron kaj la frato legas. 
 第五、句型：不要通篇都是完全句。 
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 比如下面这一段，很有特色： 
 Por paroli estas necese, ke oni malfermu la buŝon. Sed kiam oni malfermas la buŝon, ne estas 
ĉiam por ion diri. Oni povas malfermi la buŝon por manĝi aŭ por trinki, aŭ por spiri plenpulme aŭ 
por oscedi, aŭ por esprimi miron, aŭ tute simple por…malfermi la buŝon. 
 如果改一下的话，味就不一样了： 
 Por paroli necesas malfermi la buŝon. Sed ĉu ĉiam por ion diri? Kompreneble ne. Oni tion 
faras por manĝi aŭ trinki, aŭ spiri plenpulme, aŭ oscedi, aŭ esperimi miron, aŭ tute simple por… 
ĝin malfermi. 
 其次是少用被动句，少用复杂时态，少用复杂句。比如： 
 La tasko, kiu estas donita de la ĉefo, kiu estas amata de ni, estos nepre plenumita. 
 不如改成： 
 La amata ĉefo jam donis taskon, kaj ni certe ĝin plenumos. 
 
Rimarko: 
 1) 比喻、夸张要得当，比如，vulpe stulta 就不对。但也不说 ŝafa stulta, 虽然 ŝafo 也不“聪
明”。 
 又如，la afero ne brulas. 就不能改为 la afero ne flamas. 或 la afero ne havas fajron. 
 汉语也是这样，有说 “象背牛腰” 的吗？也没人说 “猫头鼠尾” 的。至于成语典故，则

是更不能乱动的。我要是说“班门耍锯”，“画鳝添手”，“腹有成松”，你听了以后一下子不明

白，等明白以后一定捧腹 “托肚子” 大笑。 
 世界语是可以吸收民族语的比喻的。但也有困难，因为各民族语中对同一喻体的理解不

一样，比如 “猫”，英国人视为可恶、心术不正的形象；法国人认为是阿谀奉承；德国则看

作是奸诈、叛逆的化身。不过，这种现象不多。 
 2）文章的风格是个大问题，很难说透。远远不是句子的长短问题。但这里姑且只能这

么谈谈，因为要掌握好语言，理论上理解固然重要, 更重要的则是长期的艰苦实践，在实践

中意会、回味、学舌、模仿、借鉴。 
 
 

La 29-a leciono 

MAISIE SURPRIZIĜAS 
 Sunbrila mateno. Maisie staras ĉe la fenestro de la gastejo kaj streĉas la gracian korpon en la 
matena venteto, kiu gaje taŭzas ŝian malpezan veston. 
 Kiam ŝi vekiĝis, subite ŝi eĉ ne sciis, kie ŝi estas. Iom post iom ŝi konsciiĝis pri tio, kio 
okazis.  
 Dio, ŝi pensas, kion diros Tenson, kiam ekscios, ke li edziĝas al la filino de Terbanks? 
 Tenson venas el la ĝardeno, portante sur la brako grandan bukedon da kampaj floroj. Kaj 
Maisie nevole ridetas, vidante lin alpaŝi kun la bukedo. 
 Tenson metas la bukedon en akvon kaj ĉirkaŭbrakas la fianĉinon. Li rigardas ŝin esplore. 
 “Multaj aferoj estas en ni kaj ĉirkaŭ ni, kiuj ne apartenas al la afero. Sed ĉu vi povas ĉion ĉi 
forskui, se mi demandas, ĉu vi amas min?” 
 Maisie serioze reciprokas lian rigardon. 
 “Ĉu vi restos kun mi la tutan tagon?” 
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 “Kial ne?” diras Tenson hezite, “sed …vi ne respondis ankoraŭ, ĉar mia respondo dependas 
de la via.” 
 “Mi amas vin. Tute certe, mi amas vin.” 
 Tagmeze ili enaŭtiĝas kaj Tenson ĉiam silentas, Maisie ne komprenas tion, sed ŝi nun pensas 
nur pri tio, ke hodiaŭ Tenson jam ne povos atingi Londonon, se la geedziĝo ne okazos pli frue ol je 
la kvina kaj tiuokaze — pasos la sepa tago… 
 La aŭto haltas, Tenson malfunkciigas la motoron. Ili elaŭtiĝas. Inter malnovaj, nigraj dometoj 
ili iras man-en-mane al la domo de la forĝisto, al kiu Tenson jam telegrafis, ke ili venos por 
geedziĝo. 
 La forĝisto atendas jam antaŭ la pordo. Apud li staras maljunaj viro kaj virino; ili servas kiel 
atentantoj. Kun afablaj ridetoj ili mezuras la gefianĉojn. La forĝisto ne laboras, ĉar estas dimanĉo. 
 Maisie ĉiamaniere volas la aferon prokrasti: 
 “Antaŭe ni manĝu ie.” ŝi diras. 
 Ili trovas malgrandan trinkejon “Nigra Kato”. Ili invitas al lunĉo ankaŭ la forĝiston kaj la du 
atestontojn. Maisie havas tre bonan humoron, trinkas eĉ vinon kaj ridas. La junulo aspektas solene. 
La forĝisto antaŭtrinkas je sano de la juna paro’ — kaj la atestontoj permesas al si malfortajn 
dusencajn rimarkojn pro kiuj neniu koleras, konsiderante ilian grandan aĝon. 
 Fine ili ekstaras kaj ekiras al la domo de la forĝisto. Kaj Maisie tie surpriziĝas la unuan fojon. 
 La forĝisto malfermas grandan preĝlibron kaj demandas: 
 “Via nomo, sinjoro?” 
 “Tenson MacPhab!” respondas la viro frime. La forĝisto notas ĝin. 
 “Kaj via, fraŭlino?” 
 Maisie rigardas singarde al Tenson, kiel kokino rigardas pluvon, kiam ŝi diras: 
 “Maisie Terbanks.” 
 Kaj ŝi rapide tiriĝas for. Sed nenio okazas. Eĉ ne unu muskolo moviĝas sur la vizaĝo de la 
viro. Serioze, solene li rigardas antaŭ sin, kvazaŭ iu, kiu aŭdis nenion novan. Maisie rigardas lin 
tremante. Ĉu…li sciis? Ĉu li sciis? Ŝi denove sentas, ke miro kaj kolero batalas en ŝia interno. Sed 
tute egale! La sepan vangofrapon… 
 La forĝisto prenas la pretigitan ringon kaj deklaras ilin geedzoj. La du atestantoj subskribas la 
dokumenton kaj laŭpove vivuas, atinginte la straton. 
 Maisie haltas tie kaj rigardas al Tenson. 
 “Vi konstatas, Tenson,” diras la knabino, “ke ĉio sukcesis al vi, kion vi volis. Vi sciis, ke mi 
estas la filino de Terbanks, kaj kiam vi persekutadis mian patron, vi amindumis min, lian filinon, 
kaj …” 
 “Nur tion ne diru,” la viro ŝin interrompas, “ke mi edzinigis vin pro via mono.” 
 “Mi ankoraŭ meditos pri tio. Sed respondu, kion mi diris.” 
 “Ankaŭ vi sciis, ke mi estas MacPhab kaj vi volis venĝi vian patron kontraŭ mi kaj dume vi 
edziniĝis al mi.” 
 “Nur pro tio mi edziniĝis al vi, ke mi malhelpu la hodiaŭan…gloran finon de la vangofrapa 
militiro! Kiun vi faris kontraŭ la maljunulo…” 
 “Ĉesu! Unue li ne maljunas. Due, se oni povas preni la maljunecon kiel alibion, tiuokaze la 
juneco ne estas krimo. Sed ŝajnas tre nekredeble, ke nur pro tio vi fariĝis mia edzino, ke vi ion 
malhelpu.” 
 “Kiel do! Jam duono post la kvina!” krias la knabino, “mia patro en Londono, tute sekure. Vi 
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ne atingos la urbon antaŭ la mateno.” 
 “Certe,” diras la viro, “sed li atingos ĉi tiun lokon.” 
 “Ĉu… vi ne volas diri… ĉu vi imagas, ke li…venos?” 
 “Baldaŭ li estos ĉi tie. Mi skribis al li, ke ni geedziĝos ĉi tie. La sepa vangofrapo…“ 
 “Jen la sepa!!” krias Maisie histerie, kaj ŝi vangofrapas la edzon tiel forte, ke eĉ la atestintoj 
vidas stelojn. 
 
Gramatiko 
 有这么一个两岁四个月的小女孩用世界语说：“Paĉjo, ĉokoladon!” “Paĉjo, sidiĝu!” 
 亲爱的同志，您已经学完全部语法，请分析一下这两句，看看那个孩子说得对不对。 第
一句：头一个词是呼语， 后一个是宾语；主语、谓语、间接宾语均被省略，是不完全句。

第二句：第二个词是谓语。语法一点儿也没错。 
 可是，如果我让小女孩来分析一下，您一定会笑话我。确实，那个小女孩不但不懂语法，

连 “巧克力” 怎么写都不会，可是她居然说对了。可是我呢，不但记得若干词，而且语法术

语也背得滚瓜烂熟，还是容易丢三落四，写一个句子，如果不 “过一下脑子”，就把宾语忘

了或者将复数丢了。 
 说到这里，我依稀记得我国的一位有名的语法学家 “指责” 老舍的《茶馆》里有些句子

不符合语法。老舍回答说：我不懂语法，我只知道他们（劳动人民）是那么说的。 
 不知生于公元前 340 年的屈原懂不懂什么叫 “偏正词组动宾结构，兼事式……” 等，然

后，谁不晓得他那脍炙人口的《离骚》呢？可见，是先有言语后有语法的。 
 世界语似乎是先有语法的。其实不尽然，老柴苦心经营了八年， 后拿出来的只有十六

条语法规则，却有一大本练习集，并且着手翻译了不少世界语名著。可见他是深知实践的重

要性。 
 后来的中级语法，分析语法则是从广泛的语言实践中总结出来的。虽然在这些语法书里

多少夹杂着个人的东西，有些方面非常繁琐，并受个别民族语的影响，但它们毕竟是世界语

几十年实践的理论结晶。 
 正当民族语早已成熟、定型，个别地方趋于僵化时，世界语却是血气方刚的时候，好像

一个淘气的孩子，活蹦乱跳地…… 
 要学好世界语，除了掌握点语法外，更主要的是进行长期的艰苦实践，死抱着一个理想，

进行大量的阅读，并作读书笔记，将好的句子摘下来；再则是用它进行思维，用它写日记等

等。 
 上一课里我们涉猎了修辞与风格。苦于这方面的书籍不多，专致于此的人更是屈指可数。

本人又不敢下车伊始，找来几本书，供作参考。 
 Ivo Lapenna (“Retoriko”), Reto Rossetti (“Lingvaj Figuroj en Esperanto”), William Auld 
(“Pri Lingvo kaj Aliaj Artoj”) 
 今天世界语不但在某种程度上被运用于国际民间交往中，而且已渗透到家庭生活里。 
 然而，将口语提练成为优美的文学语言，则有待于各国世界语者的共同努力。有这么一

本小说，书名是：“Tra Dezerto kaj Praarbaro”。它里面有一个人叫 Kali，说的话均是这样的

格式： 
 — Kali ordoni al ili tuj fali vizaĝaltere… 
                                     (la 234-a paĝo) 
 译者这样处理是为了突出人物性格特点和文化程度。 
 1980 年 8 月 6 日晚，在瑞典斯德哥尔摩（Stokholmo, Svedujo）（第 65 届世界语大会：

La 65-a Universala Kongreso de Esperanto）, 波兰世界语话剧团（Pola Esperanto-Teatro）演出
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了 K. Cholinski 写的话剧 “Malfermu la Pordon” (由 Kalina Pienkiewicz 译成世界语的)。就相

当口语化。比如 后一段台词是这样子的： 
 — …Vere mi estas maltrankvila, kie povas esti Tadeo. 
 — Estas nur la dudektria. 
 — Nur? 
 — Okazas, ke li revenas pli malfrue. 
 — Kion vi diras? 
 — Trankviliĝu! Malofte, malofte. 
 — Mi preskaŭ ne vidas lin hejme. 
 — Ho? 
 — Nu, vi pravas. Fakte li ankaŭ preskaŭ ne vidas — ne vidas min. Sed ne  — ne sidu tiel! 
Eble telefonu al iu! 
 (Nata iras al telefono.) 
 — Al kiu? 
 — Mi ne scias. Kiu estas lia amiko? 
 — Ŝajne Marko Kovacski… 
 — Nu, kiel do “ŝajne”? 
 — Kelkfoje ili rigardas iujn matĉojn. 
 — Nu, bela historio! Kaj tio ĉi estas ĉio? 
 — Paŭlo, oni ne povas tiel… ili havus plendmotivon, ke ni traktas lin kiel infanon. 
 — Jes! Fakte plenkreskulo! 
 — Oni ne povas tiel… Ja ni detruos ĉion ĝis la fino! 
 — Nenio nova! 
 — Paŭlo!… ni savu tion, kio estas! 
 — Sed, ĉu restis io? 
 — Ni ambaŭ scias, ke jes, malgraŭ ĉio. 
 — Ĉu vi memoras… ĉu vi memoras niajn interparolojn pri la estonteco? 
 — Hm… tio estas antaŭ multaj, multaj jaroj! 
 — Nu, fakte. Kaj la estonteco estas jam… ĝi nomiĝas nuno. 
 — Paŭlo! Kiel junaj ni estis tiam! 
 — Ĉiu havas sian propran ideon pri la estonteco. Kia ĝi estis, tia ĝi estos. Kio okazos plu pri 
ni, pri Tadeo… 
 — Rekta priskribo ekzistas por neni. Tiam oni devas elekti kaj riski. 
 — Sed ni riskadis ĝis nun… eĉ tro! 
 — Ne, tio ne estis risko. (Aŭdiĝas paŝoj.) Paŭlo revenas. 
 — De kie vi scias? 
 — Mi aŭdis paŝojn sur la ŝtuparo. 
 — Ne. Ŝajne najbaro. 
 — Ne ne! Mi ĉiam scias, kiu el via trio… — kiu el via duopo revenas. 
 — Nu ja vi… ja vi estus enirinta… 
 — Paŭlo! Paŭlo, malfermu al li la pordon! 
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La 30-a leciono 

TERBANKS FRENEZIĜAS 
 Terbanks trankvile dormas en sia memvola tombo, kiam la telefono eksonoras. 
 “Ha lo, ĉi tie inspektoro Drive, de ekstere,” diras la konata voĉo. “Mi ne povas eniri; venis al 
vi ekspresa letero. Ĉu mi laŭtlegu ĝin?” 
 “Jes.” 
 “Ha lo!” 
 ‘Estimata sinjoro! 
 Mi skribas el Wrencair, kie ni pasigis la nokton: mi, MacPhab, kaj Maisie. Mi sciigis vin, ke 
posttagmeze ni iros al Gretna Green kaj geedziĝos. Ni petas vian patran benon al nia geedziĝo, 
kiun realigis la vera amo, kiu ne konas malhelojn. 
                               Via amata bofilo, 
                                       Tenson’ 
 “La leteron oni sendis matene en Wrencair,” aldonas Drive. 
 Poste li aŭdas hurlan voĉon, ĉe la alia fino de la drato, poste teruran kriadon. Iu tirskuas la 
draton. 
 “Tuj ellasu min!” hurlas Terbanks, “portu la ŝlosilojn, venigu mian veturilon, rapidu! 
Malfermu la pordon, he!!” 
 Drive provas kontraŭstari. 
 “Ne estus konsilinde tien iri, sinjoro…” 
 “Kial ne?” blekas Terbanks. “Portu la ŝlosilojn, fripono! Malfermu la pordon! Mi telefonos al 
la ministroprezidanto, se…” 
 Drive forkuregas. La prezidantoj kaj unu el direktoroj pasigas la semajnan finon malporksime 
de Londono. Feliĉe, ke li trovas fine unu. 
 Malferminte la kiraspordon, ili vidas, ke Astor Terbanks tute ŝanĝiĝis kaj preskaŭ freneziĝis. 
Li boras sin tra la homoj kaj ne haltas ĝis la strato.Tie li kape frapas la ŝoforon kaj saltas en la 
veturilon. 
 “Rapidegu!” li spiregas. 
 Kaj la aŭto kuregas, galopas. En la aŭto sidas malkuraĝa, grasa kaj senpova monmagnato, kiu 
iĝas de minuto al minuto pli kaj pli simila al sangavida tigro de ĝangalo. 
 Dume Tenson kaj Maisie sidas dorso kontraŭ dorso en la trinkejo kaj jam dum unu horo ili 
diras eĉ ne vorton unu al la alia. Maisie koleras interne kaj malpacience stamfas. Ŝi subite turniĝas 
al sia edzo. 
 “Mi decidis,” ŝi siblas, “ke mi mortpikos vin, se vi kuraĝos tuŝi paĉjon, kiam li venos ĉi tien. 
Ĉu vi komprenas?” 
 La viro ne respondas, li rigardas siajn ungojn.  
 En la sama momento aŭto haltas antaŭ la Nigra Kato. S-ro Terbanks saltas el ĝi. El la pakloko 
rampas iu ĵurnalisto nomata Wennington-Laskett. 
 Terbanks kuregas en la trinkejon. Kun sangoruĝa, kolerega vizaĝo li rigardas la junulon. 
 Ĉu ĝi okazis? Li stertoras. 
 “Jes!” Ridetas la junulo. 
 Tiam per la tuta pezo de sia graseco Terbanks vangofrapas Tenson MacPhab. 
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Wennington-Laskett ekkriegas: 
 “Mi gajnis sepmil kvincent pundojn en ĉi tiu momento!” 
 Sekve li diras al Tenson: 
 “Kaj por ke vi ne povu nei ĝin, juna giganto, mi iras kaj telefonas al mia redakcio.” 
 Tute laca, Terbanks falas sur seĝon. 
 Se iu estus rigardanta en la trinkejon Nigra Kato, li vidus dum longa tempo nenion alian ol 
tion, ke Maisie kaŭras ĉe la sino de la patro kaj forte gestante klarigas ion al li. De tempo al tempo 
ŝi montras al junulo, sidanta en mallumo. 
 “Kial, do,” fine diras Astor Terbanks, “vi konstante gestadas sub mia nazo! Terure! La grekoj 
sciis, kial ili faras sen brakoj Melosan Venuson!” 
 Tenson ektremas en la mallumo. 
 “Ne kompromitu vin, Sinjoro. La grekoj kun brakoj faris la Venuson!” 
 “Eble, sed poste ili tamen derompis ilin,” konstatas Terbanks, “kaj se en Anglujo ne estus 
leĝo, tiam ankaŭ al vi mi derompus la brakojn.” 
 Nun, kvazaŭ la propraj vortoj ribeligus lin, li forpuŝas Maisie kaj kun sangoruĝa vizaĝo 
proksimiĝas al Tenson. 
 “Cetere, mi estas financisto kaj kreis industriejon kaj ne havis tempon por okupiĝi pri la 
greka arto, kiel la sentaŭguloj similaj al vi: kaj tio estas la plej interesa, ke post ĉi tiuj aferoj, eĉ vi 
faras mokajn kritikojn pri mi! Oni perdas la prudenton vidante tiom da impertinento kaj 
aroganteco.” 
 “Paĉjo pravas,” diras Maisie. 
 “Mi ne faras mokajn kritikojn,” Tenson defendas sin, “kaj cetere mi neniam vangofrapis vian 
personecon; vi estas simbolo, la simbolo de la Senkompato kaj Avido. Mi vangofrapis tiun 
simbolon, ne vin.” 
 “Ĉu ne min?!!” 
 “Ne; ne vin.” 
 “Ĉu ne min?!!!” 
 Tenson kapneas tute trankvile. Kaj Maisie: 
  “Tenson pravas.” 
 
Rimarko: 
 1) Wrencair (地名) 
 2) Gretna Green (地名) 
 3) Melosa Venuso 美洛斯的维纳斯雕像 
  （1820 年在美洛斯的维纳斯雕像。） 
 Venuso (罗神)维纳斯（爱和美的女神）：维纳斯雕像。 
  
Gramatiko 
 这是 后一课了，还谈什么呢？有位同志建议讲讲世界语和民族语的关系。 
 殊不知，这又是一个可以写一大本书的问题。 
 有人说，学会世界语再学其他外语很容易。试问，他会世界语以后，再去学非洲的豪萨

语，是否容易？ 
 有人说，某某人会十几种乃至二十几种外语。请问是什么语言？是同一个语系里的还是

各种不同语系里的？ 
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 柴门霍夫所精通的是俄语、希伯来语、波兰语、拉丁语、德语，会法语、英、希腊语。

他所创造的语言里的国际词汇，实际上是欧洲两大语系的共同词汇。世界语的所谓词 学、

词义学、语法等等，渊源于此。他不可能吸收汉语、祖鲁语等的什么成分。 
 有人骂世界语是欧洲语言的杂种，固然不堪入耳，但是说它是简化了欧洲语则是有道理

的。你看，从 小的音素，到 复杂的句型，都能找到依据！这给欧洲的世界语者带来方便，

却给世界语本身带来…… 一部很有气派的大辞典，标志着世界语在前进，却包罗着欧洲词

汇，从衣食住行到大自然界、从文学艺术到历史宗教…… 有的取形（没有什么规律可循的！）

ĝentlemano (英：gentleman) (是否用了 ĝentilulo 不对！) 有的则取音：tajpi(英：type)（ 早

是用合成词 maŝinskribi） 
 我们也如法炮制，现成的词没有，就到英语、俄语字典里找，找出来以后，加上世界语

固有的名词、形容词等的词尾，便作为世界语词用了。这种情况很不妙。 早发出呼吁的是

日本世界语者。他们不甘示弱，搞了自己的 “百科”，什么是 goo（围棋），sumoo（相扑），

moĉio (年糕)， samiseno(乐器，三弦)…… 然而，这种情况也许更糟糕。如果各国世界语者

不是把好东西送给世界语，而是千方百计地将世界语往自己民族语的方向拉，世界语将会是

什么样的呢？其命运是可怕的。 
 此风不可长！你说对吗？ 
 大家知道，我们的汉语无论是语音还是词汇、句型，均与世界语很不相同，如果咱们也

这样干，比如： 
 “汽车” 我们不要那一个 aŭto, 说是 ciceo? 
 “读” 我们不用那一个 legi, 用一个 tui? “Mi tuas.”?! 
 东南角上有两头母牛。“我们不译作： 
 “Du bovinoj vidiĝas en la sudorienta angulo.” 
 而说 “Sur orient-suda angulo havas sin du kapoj da bovinoj.”? 
 这样是肯定不行的。 
 正如上面所说的，各国世界语者应当尽量地把本民族语中好的表现法介绍到世界语里

来，丰富其表现力。事实上也是这样子的。 
 我们国家有着古老的文化，有许许多多的成语典故，通过书刊杂志的介绍，外国世界语

者慢慢地就会知道，比如：kapti fiŝon sur arbo (缘木求鱼) 并不比已有的 melki virkapron 逊

色；serpenta piedo（蛇足）将是很生动；ludi hakilon antaŭ Luban (班门弄斧) 怎么样呢？ 
  
DIALOGO VI 
 1. — “Ho, mia kor’, ne batu maltrankvile,  
      El mia brusto nun ne saltu for! 
      Jam teni min ne povas mi facile, 
      Ho, mia kor’!” 
   — Vi iĝis tiel sentema… 
 2. — Sentema! Jes, sen temo. Ĉu tio estas via persona opinio? 
   — Ne nur per sono, sed ankaŭ per koro. 
 3. — La kialo estas vi… 
   — Mi? 
 4. — Jes, vi. La sepan baton! Vi batis mian koron! La finan baton! Kaj la koro preskaŭ 
rompiĝis aŭ fariĝis rompiĝema — kaj mi ĉiam ĝema.  
   — Ni lasu la tutan historion! 
 5. — Kaj mi havu la brutan historion? 
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   — Kio? 
 6. — Se falas al ter’ araneo, 
     Min trafu prefere pereo, 
     Ĉar vido ja ŝiras la koron; 
     Mi sentas mortigan doloron. 
   — Ĉu tiel tragike? 
 7. — Neniel troige. 
     La muŝo feku sur vizaĝo. 
     Ne diru, ke estas malsaĝo! 
     La morto turmentas la koron; 
     Mi sentas sufokan angoron. 
   — Teil idiote! 
 8. — Neniam bigote! 
     La karnon pikadu moskito; 
     Okazas nenia incito. 
     Kaj tio balzamas la koron; 
     Mi sentas oferan honoron. 
   — Ĉu tiel vantege? 
 9. — Nur ĉiel memrege! 
     Min sorĉas la tuta Naturo, 
     min tentas la bela figuro. 
     La ĉarmo karesas la koron; 
     mi setnas senliman adoron. 
    — Ĉu tiom amore? 
 10. — Neniom pudore! 
      Min vokas verdaĵoj senhomaj. 
      La tiklo vigligas la koron; 
      La voko pliigas fervoron. 
    — Ĉu tiel reveme? 
 11. — Neniel subpreme! 
    — Se floroj defalas altere, 
 12. — Mi levas al sino poere. 
    — leĝere, tenere, sincere, 
 13. — modere, ofere, ververe. 
    — Prefere: sufere mizere! 
 14. — Ho, kara Muzo! 
    — Ho, kara muso! 
 15. — La mus’ ne povas muzi… 
    — Sed muz’ ja povas musi. 
 16. —   “Antaŭ la naskiĝ’ de l’ karaj 
         Muzoj, laŭ la onidiroj, 
         homoj estis ordinaraj, 
         ankaŭ la kamparaj griloj. 
         Sed kiam aperis Muzoj, 
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         kaj por dolĉaj kor-amuzoj 
         la unuaj kantoj sonis, 
         la gril-homoj tiel dronis 
         en plezur’, ke ili ĉesis 
         pri si zorgi, eĉ forgesis 
         manĝi, trinki, kaj konstante 
         kantis nur, ne rimarkante, 
         ke per tio ili lante 
         sin mortigas. Ili devis 
         morti home, sed ricevis 
         grilan korpon, plu kanzonis, 
         al ili la Muzoj donis 
         la donacon, ke dumvive 
         senmalsate, sensoife 
         ili kantu, kaj post morto 
         ili iru kun raporto: 
         kiu do la Muzojn tere 
         kultas kaj honoras vere.” 
    —  Ezopa saĝo! Epoka kaĝo! 
        “La formik’ en tempo vintra 
        grase sidis sur la greno, 
        kiun li estis kolektinta 
        por si el somera beno. 
        Grilo iris al li pete: 
        “Ho, ne estu sen kompato! 
        Donu al mi iomete, 
        mi ja mortas de malsato.’ — 
        Sonis la respond’ severe: 
        ‘Kion faris vi somere?’ 
        ‘Violonis mi sen halto.’ 
        “Dancu do post la muziko’— 
        Diris moke la formiko, 
        Surda por la ĉarm’ de l’ arto. 
 17. —  “Ho pluvo, pluvo, 
        Ne frapu plu sovaĝe. 
        Se la ruĝbrilaj 
        Folioj monte falus, 
        Ja estus tre domaĝe.” 
    — Kiu verkis? 
 18. — Mi. 
    — Malbone verkita! 
 19. — Ne mi, sed Kalocsay, unu el la la Ora Duopo… 
    — Plora dulobo… 
 20. —  “Ornaton sian tajlis aŭror’ el silko ora, 
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        kaj paŝas dignoplene al tagoserv’ adora. 
        Sur branĉoj erupciis burĝone lanbuletoj, 
        Kaj pikas tra la grundo jen kelkaj verdaj betoj.” 
    — Denove…kalozoj? 
 21. — De William Auld. 
    — Vi konas la oldulon? 
 22. — Jes kaj ne. Nu? 
        “Citrona flav’, violkoloro: 
        siringoflor’ kaj ranunkol’! 
        Citron’ langvoras pro viol’. 
        Pri lun’ mi kantas kun adoro, 
        per vortoj el viol’ kaj oro… 
    — Ĉu vi verkis? 
 23. — Ne. Hilda Dreson tradukis el la rusa lingvo. 
        “Absinto floras orkolore, 
        grenkampo muĝas kiel mar’, 
        herbejtapiŝ’ arome ondas, 
        venteto flugas en arbar’.” 
    — Kiu…？ 
 24. —  “En ruĝa roz’ abelo zumas, 
        kaj ĝoje sonas birda klam’! 
        Mildec’ plenigas koron mian, 
        amare dolĉe kiel am’.” 
     — Sufiĉe! 
 25. —   “Je floroj la patruj’ abundas, 
         ekverdas ĉiu stipa apik’ 
         somero staras ĉe pordego, 
         mansvingas kiel vi, amik’ 
     — Ĉesu! 
 26. — Estu milda, alie Milda venus vin vangofrapi… 
    — Kiu malmilda Milda? 
 27. — Milda Jakubcova, kiu tradukis la ĵus cititajn versojn. 
    — Vere, vi estas sentema. Vi nur sentas, anstataŭ sendas. 
 28. — Mi estas la plej fama poeto… 
    — En la mondo? 
 29. — En la familia rondo. 
    — Ha ha ha! 
 30. — Eĉ mia filineto kapablas iel versumi. 
         “Katido kun rido 
         kaptas ĉion. Kion? 
         Silkon pilkon kaj kusenon. 
         Katido sen brido 
         mordas ĉion. Kion? 
         Gumon plumon kaj fadenon. 
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    — Gratulon! 
 31. — Ho jes. La etulino nomas la katon gratulo, 
        ĉar ĝi unge gratas, kiam ŝi batas. 
    — Kaj ĝi fratas, kiam vi flatas. 
 32. — Ne flato, sed ŝato. 
    — Plado platas. 
 33. — Glado glatas. 
    — Sen gladilo glato ne statas. 
 34. — Ni ne ludu vorte! 
    — Ni do mutu morte? 
 35. — Vi ne mortas… 
    —Tamen mordas. 
 36. —Ne varo, sed vero. 
    — Ne faro, sed fero. 
 37. — Ne palo, sed belo. 
    — Kaj galo kaj gelo. 
 38. — Ne eterne… 
    — Ne senterne… 
 39. — Ne… 
    — Nu, aŭskultu! 
 40. — Mi Petas, kaj pretas. 
    — Vi aŭskultos aŭ kultos. 
 41. — Nu? 
    — Mia amiko estas psikisto. Foje mi vizitis lin kaj ni kune iris en kafejon. 
 42. — Kaj vi regalis lin per kafo? 
    — Vi estas rompiĝema, sed ne rompema, ĉu ne? 
       Do, ne rompu! 
       Li tre amas sian okupon. Sed mi diris, ke lia psika analizado taŭgas nur al poetino aŭ 
proteino. Li rebatis kaj volis analizi min. 
 43. — Bona afero… 
    — Denove? 
 44. — Ho ve! 
    — Li donis al mi paperon kaj diris: 
      “Notu viajn pensojn, sen iu pripenso, nur kiel flugantaj vortoj venas en via cerbo. 
Skribu ĉion, kio vekiĝas en via animo.” 
 Mi komencis noti: “Flugantaj vortoj, ĉio…” Mi ĉirkaŭrigardis en la kafejo: kolono, lampo… 
 Tabakfumo ŝvebis nebule. 
 Mi ĵetis rigardon al la strato: Pluvas. Poste venis kelnero, kiu postulis pagon. Mi pagis kaj 
transdonis la paperon al la amiko, ĉar mi jam enuis. 
 45. — Kion via amiko diris? 
    — Li diris, ke mi neniam fariĝos poeto. 
 46. — Kion vi surpaperigis? 
    — Reveninte hejmen, mi ĵetis la paperon sur la tablon. Ĝuste tiam iu frapis al la pordo. 
Jen iu konato eniris. Li estas fama Esperanto-poeto, jes, vi certe lin konas… 
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 47. — Kiu? 
    — Atendu! 
        “Ha, mi gratulas vin!” li kriis poete. 
        “Pro kio?” mi demandis. 
        “Kolumbo malkovris Amerikon. Mi eltrovis genian poeton.” 
        “Kiun?” mi tute ne komprenis. 
        “Vin!” 
        “Ne petolu!” 
        “La modesteco tegis kaj preskaŭ nuligis vin.” 
        “Ne frenezumu!” 
        “Traduku ĝin en Esperanton, aŭ…” Li kaptis la paperon. “Sed la titolo?” 
        “Ne ŝercu, kara, estimata!” 
        “Ĉion mi aranĝos. Aj aj aj, kaskadanta lirikeco, subtila sentemo …” 
   … 
 48. — Kio estas sur la papero? 
    — Tute simplaj vortoj: 
         “flugantaj vortoj 
         ĉio kio vekiĝas 
         en mia animo 
         ŝvebas nebule 
         kolono 
         lampo 
         elektra 
         pluvo 
         kurioza 
         rapidu 
         mi jam enuas 
         pagi la kafon 
         mi ĝin transdonas 
         kiu mi estas? 
  49. — Ĉu la poeto…? 
         Li sukcesis publikigi ĝin kun la titolo: 
         “Ĉe la Fino de la Vojo”. 
  50. — Ho jes. Mi legis ĝin. Mi pensis, ke ĝi estas bonega poemo, sed… 
     — Ne sedu! Kelkaj vortoj malsamas, ĉu ne? Tio estas preseraroj. Anstataŭ “vortoj” estis 
“fortoj”; “kurioza” iĝis “furioza”; “pagi la kafon” legiĝis kiel “plagi la kapon”. 
 51. — Mi tute ne sciis, ke tiu“poemon” kaj mi preskaŭ krevis de ridego… 
 52. — Mi tute ne sciis, ke tiu “poemo” estas via. 
      Ankaŭ mi, kiel leganto, skribis al “Heroldo”… Jen “Flugantaj fortoj en mia animo… 
elektra pluvo furiozas… Mi jam enuas plagi… Ho, la kapon mi transdonas…” 
   — Post unu monato, “Kontakto” petis de mi novan poemon. Kion fari? Mi sendis la saman 
paperon. 
 Ŝanĝiĝis nur la titolo: “Juneco”. 
 Poste mi aldonis kelkajn rimojn, kaj fine mi gajnis la unuan premion en la Belartaj Konkursoj, 
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kaj oni honoris min per la titolo “Nova Stelo”, kaj… 
 53. — Kaj? 
    — Kaj? 
            
 


