Gerda Malaperis de Claude PIRON

Ĉapitro 1 (unu)

Demandoj kaj ekzercoj

(En universitata restoracio)

1. Kiu sidas en la angulo?

Tom: Saluton, Linda.

2. Kiu iras al li?

Linda: Saluton, Tom.

3. Al kio iras Tom kaj Linda?

Tom: Diru al mi: kiu estas tiu?
Linda: Kiu?
Tom: Tiu alta, blonda, juna viro...
Linda: Kiu?
Tom: Tiu, kiu sidas en la angulo.

4. Kiu estas (eble) la plej bela virino en la mondo?
5. Kiu estas (eble) la plej malserioza knabo en la
universitato?

Linda: Ho, tiu!

Ekzemplo: { -a al -as grand- ir- mi -o spegul- } →
Mi iras al granda spegulo.

Tom: Jes, tiu.

6. { -a -as est- grand- li -o vir- }

Linda: Mi ne scias. Mi ne scias, kiu li estas. Nova
studento, verŝajne.
Tom: Li estas tute sola.
Linda: Ne. Rigardu. Bela knabino iras al li.
Tom: Ne bela. Juna, eble, sed ne bela. Nur vi estas
bela, Linda.
Linda: Tom, kara! Kio okazas al vi? Eble vi laboras tro
multe, kaj...
Tom: Nenio speciala okazas al mi. Kaj mi ne laboras
tro multe. Fakte, mi laboras malmulte nun. La vera
demando estas: kio okazas al vi, Linda? Nur vi estas
vere bela.
Linda: Nu, nu…
Tom: Estas fakto. Nur vi estas bela, Linda. Mi estas
sincera. Venu kun mi!
Linda: Sed...
Tom: Venu. Al la granda spegulo. Rigardu. Jen estas
Linda, la plej bela virino en la mondo, la plej bela
virino en la tuta mondo.
Linda: Kaj jen estas Tom, la plej malserioza knabo en
la tuta universitato.

7. { -a -as en est- li -o restoraci- student- }
8. { -a jen labor- nov- -o }
9. { -a -as nenio nun okaz- special- }
10.{ -as bel- est- kio -o ? }

Gerda Malaperis de Claude PIRON

Ĉapitro 2 (du)

Demandoj kaj ekzercoj

Linda: Tom!

1. Linda estas ___.
(malserioza / nova studento / bela kaj pala / io

Tom: Kio okazas al vi? Vi estas pala! Bela, sed pala.
Linda: Tom! Ne rigardu!
Tom: Kio okazas?
Linda: Strange! Okazas io stranga, io tre stranga. Tiu
ulo, tiu nova studento... Ne, Ne, mi petas vin, ne
rigardu. Estu diskreta.
Tom: Diable! Diru al mi. Kio estas tiu mistero?
Linda: Lia mano agas strange. Rigardu, se vi volas,
sed plej diskrete. Turnu vin iomete, eble, sed tute
nature. Li ne vidu, ke vi rigardas al li.
Tom: Vi pravas. Io stranga okazas. Dum ŝi ne rigardas
al li – ŝi nun rigardas al la granda spegulo – lia mano
iom post iom, tre tre malrapide, proksimiĝas al ŝia
taso…
Linda: Estas io en lia mano.
Tom: Mi ne vidas. Li estas tro malproksima. Diable!
Tiu alta forta knabo nun staras inter ili kaj mi. Mi ne
plu vidas.
Linda: Sed mi vidas. Mi vidas bone. Mi vidas tre
bone. Mi vidas tute bone. Ej!
Tom: Kio okazas?
Linda: Ŝi rigardas al li nun, kaj lia mano haltas.
Tom: Kaj kio plu? Diru al mi!
Linda: Nun li parolas al ŝi. Li montras al la pordo.
Tom: Eble li volas, ke ŝi rigardu al alia direkto, ke ŝi ne
plu rigardu al li.
Linda: Prave, tute prave. Jen ŝi rigardas al la pordo.
Li plu parolas kaj parolas. Dum ŝi ne rigardas al lia
direkto, lia mano plu proksimiĝas al la taso. Ej!
Tom: Kio? Kio okazas?
Linda: Lia mano revenas, tute diskrete, kvazaŭ tute
nature.
Tom: Ĉu estas io en lia mano?
Linda: Nenio plu. Sed tute certe nun estas io en ŝia
taso.

stranga)
2. Kio okazas?
(Linda rigardas al la spegulo. / Malalta viro staras
inter Tom kaj la pordo. / La blonda viro agas
strange. / La nova studento proksimiĝas al Tom.)
3. Ĉu estas io en lia mano?
4. Al kio montras la mistera ulo?
5. Al kio rigardas la juna knabino, kiu estas kun li?
6. Ĉu nun estas io en la taso?

Gerda Malaperis de Claude PIRON

Ĉapitro 3 (tri)

Demandoj kaj ekzercoj

Bob: Diable! Kio okazas? Vi aspektas kiel spionoj. Ĉu
mi povas sidi kun vi?

1. Kiuj aspektas kiel spionoj?

Linda: Saluton, Bob.
Tom: Bonan tagon, Bob.
Bob: Bonan tagon, Linda. Bonan tagon, Tom.
Pardonu, ke mi ne salutis vin tuj.
Linda: Ne gravas. Nun vi salutis, kaj ni pardonas vin.
Bob: Ĉu vi permesas, ke mi sidu ĉe via tablo?

2. Ĉu Bob salutas ilin tuj?
3. Ĉu Linda kaj Tom permesas, ke Bob sidu ĉe ilia
tablo?
4. Kiu ne volas esti maldiskreta?
5. Kio estas sur la vizaĝo de Linda?

Linda: Kompreneble, vi sidu kun ni.

6. { -as -bon- mal- ne -o pardon- -ul- }

Bob: Mi tamen ne volas esti maldiskreta. Eble Tom
parolas pri amo kaj preferas esti sola kun vi.

7. { -e -is mi post- re- -ven- }

Tom: Mi ne parolis pri amo.
Linda: Li nur diris, ke mi estas la plej bela virino en la
tuta mondo.
Bob: Li pravas. Tio ne estas amdeklaro, tio estas
simpla fakto.
Tom: Prave. Simpla fakto.
Bob: Nu, certe, Linda estas tre bela, sed ne tio gravas
nun.
Linda: Ne gravas, ĉu? Ne gravas, ke mi estas bela,
ĉu? Jen bela deklaro!
Bob: Pardonu min. Mi volas diri, ke io estas pli grava.
Tom: Kio? Pri kio vi parolas? Kio estas pli grava?
Bob: Vi ne vidis min, dum mi proksimiĝis al vi, sed mi
vin rigardis.
Linda: Mi ne komprenas, pri kio vi parolas.
Bob: Mi parolas pri via vizaĝo.
Linda: Kio pri mia vizaĝo? Ĉu ĝi ne estas bela?
Bob: Ho jes, ĝi estas bela, ĝi estas la plej bela en la
mondo. Sed ĝi estis mistera!
Linda: Mistera? Ĉu mia vizaĝo estis mistera?
Bob: Jes. Via vizaĝo estis mistera. Fakte, viaj vizaĝoj
estis misteraj. Mistera vizaĝo de spionino ĉe mistera
vizaĝo de spiono. Vi aspektis strange. Vi aspektis
mistere. Mi bone rigardis vin, dum mi proksimiĝis al
vi, kaj estis mistera esprimo sur via vizaĝo, Linda, kaj
ankaŭ sur via, Tom. Kiel mi jam diris, vi aspektis kiel
spionoj.

8. { -a- al -as -in- -j -j jun- knab- -o -o- parol- vir- }

Gerda Malaperis de Claude PIRON

Ĉapitro 4 (kvar)
Bob: Diru al mi sincere, pri kio vi parolis.
Tom: Ni parolis pri tiu ulo.
Bob: Kiu ulo?

bona ideo kunlabori kun bela knabino, kiam tio estas
ebla?
Tom: Mi jam diris al vi, ke ŝi ne estas bela. Nur vi estas
bela.

Bob: Pri kiu vi parolas? Ĉu pri tiu blondulo, kiu sidas
kun Gerda?

Bob: Mi ne konsentas. Estas fakto, ke Linda estas tre
bela, ke ŝi estas la plej bela knabino en la mondo. Sed
ankaŭ Gerda estas bela, iom malpli bela, sed tamen
bela; ĉu vi konsentas?

Linda: Gerda! Vi do scias, ke ŝia nomo estas Gerda!
Vi do konas ŝin!

Tom: Tute ne. Por vi, eble. Sed por mi ne. Por mi, nur
Linda ekzistas kiel bela virino.

Bob: Nu, mi ne vere konas ŝin. Mi scias, kiu ŝi estas.
Tio estas alia afero.

Bob: Ĉu vi volas diri, ke por vi Linda estas la sola bela
virino en la tuta mondo?

Linda: Kiu do ŝi estas?

Tom: Jes, por mi, Linda estas la sola bela virino en la
tuta mondo.

Tom: Tiu viro ĉe la angulo. Tiu juna viro.

Bob: Sed vi ne respondis al mi. Vi ne respondis al mia
demando. Ĉu vere pri tiu blonda junulo vi parolis?
Tom: Jes. Pri li.
Bob: Mi ne konas lin. Mi neniam vidis lin antaŭe.

Bob: Diable! Vi verŝajne amas ŝin.

Demandoj kaj ekzercoj

Linda: Sed, diru al mi, kiu estas tiu Gerda?

1. Pri kio Linda kaj Tom parolis?

Bob: Ŝi venis por instrui. Temas pri io mistera, fakte.
Kriptaĵoscienco.

2. Kiu sidas kun la viro, pri kiu Linda kaj Tom parolis?

Linda: Kio? Kiel vi diris? Krip-ta-ĵo-sci-en-co, ĉu? Kio
estas tio?

4. Ĉu Bob konas la blondulon?

Bob: Ĉu vere vi ne scias, kio estas kriptaĵoscienco?
Oni diras ankaŭ “kriptografio”.

6. Kiu estas profesoro pri lingvistiko?

3. Kiu scias, kiu estas Gerda?

5. Kion instruas Gerda?

Linda: Ne. Mi ne scias. Mi tute ne scias. Ĉu vi scias,
Tom?

7. [Multo / Multon] diras [li / lin] al la studentoj.

Tom: Ĉu tio ne estas la arto kompreni, pri kio temas
sekreta mesaĝo?

[li / lin] ne scias, sed [ili / ilin] diras [nenio /

8. Al la studentoj li demandas [tio / tion], [kio / kion]
nenion].

Bob: Prave. Jen ŝia fako. Fakte, ŝia fako estas la
malnovaj sekretaj lingvoj.

9. [Linda / Lindan] ne sidas sole. Venas [bela / belan]

Tom: Mi ne komprenas. Kiu, en universitato, volas
lerni pri la malnovaj sekretaj lingvoj?

10.[Tio / Tion] certe estas la [universitato /

Bob: Ankaŭ mi ne tute komprenas. Estis ideo de
Ronga, la profesoro pri lingvistiko. Li konsideras, ke
sekretaj lingvoj estas aspekto de la arto komuniki, kaj
ke ili do rilatas al lingvistiko.
Linda: Eble jes. Eble li pravas. Kaj tamen tiu ideo
estas iom stranga, ĉu vi ne konsentas?

[junulo / junulon].
universitaton].
11.La [studentoj / studentojn] montras al [mi / min] la
[studenta / studentan] [restoracio / restoracion].
12.[Mi / Min] petas [vi / vin], diru al [mi / min] [tio /
tion].

Bob: Jes. Ĝi aspektis strange ankaŭ al mi, kiam oni
parolis pri ĝi.

13.La [blondulo / blondulon], [kiu / kiun] staras en la

Linda: Eble Ronga, la lingvistika profesoro, nur
deziris, ke bela virino kunlaboru kun li. Ĉu ne estas

14.[Li / Lin] ne komprenas. [Tio / Tion] estas [mistera /

[restoracio / restoracion], estas [stranga / strangan].
misteran].

