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762,000 

Nun studas 284,000 lernantoj per la angla lingvo. (Ekde Majo 2015)    

Nun studas 259,000 lernantoj per la hispana lingvo. (Ekde Oktobro 2016)    

Nun studas 219,000 lernantoj per la portugala lingvo. (Ekde Majo 2018)    

  
                         (Marcel naskiĝis 4-an de Decembro 1917) 

Gramatika serio “La Verbo en  P.A.G.”  N.ro.103 
  
      Ni vidis,  kiel por Esperanto ni povis redukti la kvindek 
paĝojn de P.A.G.  al  unu paĝo por Esperanto.  Tio aplikiĝas 
al la Objektoj kaj Adjektoj.  Sed en plej multaj aliaj gramatikaĵoj  la 
profunda pritrakto en P.A.G.  estas valora kaj necesa,  ekzemple en 
la sekvanta traktado de la specoj de la Propozicioj,  ankaŭ koncerne 
la verbojn,  en la paragrafoj 214 ĝis kun 218,  kaj en la pritrakto de la 
kompleksa frazo,  en $$ 219 ĝis kun 271.   
      La plej komuna  propozicispeco estas la indika  propozicio.  Ĝia 
verbo normale finiĝas per as aŭ is aŭ os:  “Se ci agos bone, ci estos 
forta”.  Nur  ĉe negativa senso ĉe kondicionalo  la verbo havas la 
finaĵon “-us” kun pozitiva signifo:  “Sen cia helpo mi ne estus 

sukcesinta”.   
      Specoj de indika propozicio estas  la ekkrio  kaj la dubo:  “Kiom belaj  estas tiuj rozoj!”  kaj  
“Eble, miopinie, verŝajne, iel, kvazaŭ, ci sukcesos” kaj  “Ŝajnas ke li pravis”.         
Marcel  Leereveld.  
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 La Manlia Esperanto-Klubo    

Anoj kunvenas la unuan kaj trian sabatojn je la 10atm. 
Bavarian Beer Café, Manly Wharf. Unu taso da klubpagita kafo 

atendos vin.  
La 18a de Januaro estos la tria sabato de la monato.   Venu    scivoluloj, komencantoj, 
spertuloj.   Ĉiuj estos bonvenaj.                               Roger Springer  
    
     (Marcel naskiĝis 4-an de Decembro 1917 

  Kapitalismaĵo  en  mia ĝ a r d e n o .   

ĈU  EN  VIA ?   
       Mi scias,  kaj vi scias,  ke  en la kapitalismo  la fabrikistoj  devas fari  ĉion kion ili povas  por 
igi  klientojn  aĉeti  iliajn varojn  pli frue ol necese,  por povi  krei profiton.  Unu maniero  estas,  
produkti la varojn  tiaj,  ke ili komencas  malfunkcii sufiĉe tuj,  kiel  okazas  ankaŭ  en la naturo,  
kie  ni homoj  vivas pli mallonge ol necesas,  kaj eĉ en la tuta universo, kie  la galaksioj,  aŭ pli 
bone  la ŝtelaroj  aŭ la universeroj  interbatalas  kapitalisme  por  postvivi  (do ĉu la naturo 
estas kapitalisma,  kaj  Churchill pravis  kaj Marx malpravis?  Hu ve!).  Nu,  la fabrikistoj  bone 
zorgas  ke iliaj produktoj  vivas  pli mallonge ol ili povus,  kaj  ĉiu granda kompanio  havas 
specialan departamenton  por efektivigi tion.  Tial  dum la lastaj cent jaroj  viaj lampoj  regule 
ekmalfunkciis,  sen bezono.  Antaŭ trikvarona jarcento mi havis amikon,  Esperantiston,  kiu 
estis la ĉefo  de tia detrudepartamento  en la fabriko  de Philips  en Hilversum,  Nederlando.  Li 
ne rajtis diri  al mi la sekretojn  de lia laboro,  sed li povis klarigi la ĝeneralan laboron,  nome 
zorgi ke la lampoj ne daŭru  funkcii  tro longe,  ĉar  per la sama laboro oni povus fabriki ilin  
preskaŭ eternaj,  bona por la kliento sed malbona  por la fabriko.  Mi iam  menciis tion publike 
en kunveno de Bahaistoj  en Melburno,  kaj la kunvenestrino,  altpostena  ĉe Philips,  publike 
koleriĝis ke mi menciis tion.  Nu,  mi ne plu  iris al iliaj kunvenoj,  kaj plu aĉetis miajn lampojn  
ĉe Philips.  Sed  mi lastatempe rimarkis,  ke (nur) la ĉinaj kapitalistoj  produktas  siajn lampojn  
eternaj.  Mi ŝatus aŭdi el Esperantistoj pli proksimaj  al la ĉina ekonomio,  ĉu  tio estas nun la 
tendenco en Ĉinujo,  kaj eble devige.  Se jes,  la fabrikistoj ĉinaj  devos trovi aliajn manierojn 
por altiri klientojn  nenecese,  ekz.  farante la produktojn  pli belaj,  aŭ  pli malgrandaj,  aŭ pli 
praktikaj.    
(Dum la holanda milito en Indonezio la registaro ordonis Philips  konstrui radioaparateton por 
la soldatoj, postulante ke Philips ne mallongigu la funkciovivon; mi plu havas unu funkciantan).                                                                                                        

Marcel  Leereveld.   

P.A.G.-AĴO . 
      Vi scias  ke antaŭ tridek jaroj  mi inventis la prepoziciaĵojn  “ate de”  kaj  “ante al” por ilin  
uzi, nur se necese  en malklaraj kazoj,   anstataŭ la prepozicio  “de”,  kiel  “la murdo de la 
policano”,  kio povas havi en Esperanto du kontraŭajn signifojn:  la policano  murdis  aŭ  oni 
murdis la policanon.  (Prepoziciaĵo  povas  farati nur per adverbo kun prepozicio).   
      Jam antaŭ tio  P.A.G.  inventis  la adverbon   “inte”,  signifantan  “antaŭ tio”,  kiel en  “la 
neimitebla kantisto   Enrico Caruso,  kiu INTE  (= antaŭe)  estis fame konata”.  Ilia tialo  estas,  
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ke  “antaŭe”  estas iom  peza.  (paĝe 358, la lastaj du linioj).  Nu,  la ideo estis bona,  sed  
malmulte  imitata,  ĉar  ne ekzistis vera  neceso,  dum  “ate de”  kaj  “ante al”  estas la nuraj 
ekzaktaj  alternativoj  de la kvarsignifa  “de”.                                           Marcel  Leereveld .   
 

KONDOLENCO .  
      Mi  simpatie kondolencas al  kara  Erhard  pro la morto  de lia kara edzino Ness.        Marcel.   
 

ARBARBRULOJ .   
      Ĉu decas,  ke la ĉefministro  libertempas eksterlande,  dum lia lando  brulas?           Marcel.   
 

FUMO,  FUMO,  FUMO !   
      Verŝajne  pro  mia aĝo,  dum la lastaj tagoj  mia brusto  
doloris  en la fumoj  de la orientviktoriaj  arbarbruloj.  Post 
pluraj tagoj  ni nun  spiras  puran aeron  en  Melburno.  Ĉu  la 
ĉefministro  jam rigardis la brulojn  el sia flugmaŝino?                                                                            

Marcel.   

PLI  DA  ARBARBRULOJ .     
      Kiel multaj homoj,  ni alportis al Belgrave varojn  por sendi ilin al la arbarbrulaj rifuĝintoj  
de Orienta Viktorio.  Estis miriga,  kiom multe da homoj  alportis varojn  por donaci,  tute 
plenigante  du grandajn salonojn   La loka  CFA  poste transportis  ĉion  al  la lokoj  kie la 
rifuĝintoj  restadas.  Preskaŭ  ĉio estis tre bezonata,  kiel  necesejpapero  kaj  vestaĵoj.                         

Marcel.   

V O R T O R D O   E N   E S P E R A N T O .   
      Ni ne povas diri,  ke la vortordo  en Esperanto  estas libera.  Ĝi  estas iom  malpli mallibera 
ol en etnaj lingvoj,  kiuj havas nenecesajn  vicordoregulojn,  sed  ni ne estas tute liberaj en 
Esperanto.   
      Ja ekzistas,  plejparte naturaj,  reguloj  sen kiuj  la lingvo  ne kompreneblus,  kiel en la jena 
frazo konata:  “La tiras sangon homan ĝi glavo ne familion al soifanta”.  Ĉeestas du specoj de 
reguloj por la lingvo,  unu por la kvar partoj de la frazo  inter si (subjekto,  predikato (= verbo),  
objekto,  kaj adjektoj),  kaj unu por la vicordo  interne de ĉiu frazparto.  La precipa  
vicordolibero  en Esperanto,  multe pli ol  en etnaj lingvoj,  estas tiu de la frazpartoj  inter si,  
ekz.,    “En la ĝardeno laboris forte mi”.  Teorie eblas uzi  ĉiun ajn vicordon  de tiuj partoj 
interne  de ĉiu frazo,  sed  kelkaj de tiuj vicordoj  estas  ne rapide kompreneblaj en la parolata 
lingvo,  do evitatas.  La normala vicordo  estas: Subjekto,  Predikato,  Objekto,  kaj Adjektoj,  
kun kelkfoje unu Adjekto  en la komenco.  Lingvo ja ne estas  kvizo.  Do  :Ĉiusemajne   -  la 
grupo de ni ses  -  volas verki  -  artikolojn  -  en Melburno  -  por A.E.  La Adjekto en la 
komenco  kutime  tuj rekonatas  kiel Adjekto kaj ne Subjekto,  ĉar  Subjekto  normale ne 
konsistas el Prepozitivo nek Adverbo  nek Akuzativo.  La samon  faras etnaj lingvoj,  kvankam 
en Esperanto  oni rajtas uzi iujn ajn vicordojn de la frazpartoj inter si,  sed la Esperantistoj  
kutime uzas la striktecon  de la etnaj lingvoj.   
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      Alie temas pri la internaj vortoj de (iu ajn) frazparto,  inter si.  Ree pro klareco  ni obeas  ĉi 
tie la vicordojn  pli strikte.  Eĉ se alia vortordo  tute klarus:  “La arbo granda  falis hieraŭ  sur la 
straton nian mallarĝan”.  Eĉ la latinidaj  Esperantistoj  uzadas la vicordon  de la ĝermanaj 
lingvoj,  kontraŭan  al sia:  “Ilia eksterordinara maniero  manĝi”  por  “Leur mani’ere 
extraordinaire de manger”.  Zamenhof uzis plurajn nekutimajn  vicordojn  interne de 
frazpartoj,  sed nur por montri la elasteconn  de la lingvo.  Cetere poetoj povas uzi  iajn ajn 
vicordojn,  kaj faras tion: “En laboro paca ne laciĝos”.   
      Nun ni rigardu,  por la internoj  de la frazpartoj,  la kutimajn regulojn  kaj  la kelkajn 
regulojn  kiujn ni  detempaltempe  ŝanĝas.  Unue la gramatika artikolo:  oni neniam metas ĝin 
malantaŭ  ĝian substantivon,  eĉ ne malantaŭ  ĉi ties adjektivon:  “bela la floro”  por “la bela 
floro”  (jese en poezio).  La adjektivon  oni kutime metas  antaŭ ĝian substantivon,  kvankam la 
alternativo ne malfaciligas la komprenon.  La prepozitivon oni ĉiam metas malantaŭ  ĝian 
substantivon aŭ adjektivon,  kvankam tio kelkfoje  kreas dusencecon.  Tian dusencecon oni 
evitas   uzante la slavan vicordon,  kun la prepozitivo  tuj antaŭ  ĝia substantivo:  “(Ŝi ricevis)  la  
DE LA PATRO mesaĝon   DE SIA AMIKINO”.   
      Malofte ni trovas  la komplementon  de la infinitivo  antaŭ ĝi:  “Lia deziro  reveni  
proksiman Lundon”.  Pli ofte se la komplemento  estas adverbo:  “Lia deziro baldaŭ reveni” kaj  
ĉiam se ĝi estas la Objekto de tiu infinitivo:  “Malofte trinki alkoholon”,  sed ne  “Alkoholon 
trinki malofte”.    
      Notu la diferencajn  signifojn  pro la pozicio de frazparto:   1)  “Li lasis mortigi ŝin (= Li lasis 
iun mortigi ŝin”  (= “Li lasis ŝin mortigati”)  kun  “Li lasis ŝin  mortigi (iun)”,  kaj  2) “Oni petis 
aŭskulti ŝin”  kun  “Oni petis ŝin aŭskulti”.  (En la unua frazo  “aŭskulti”  estas  Objekto de 
“petis”  kaj “ŝin” estas Objekto de “aŭskulti”,  kaj en la dua frazo  “ŝin”  estas  Nerekta Objekto 
ĉe “petis”.  3)  Same ĉe  “Li permesis (iujn)  kisi la infanon”  kaj  “Li permesis  (al) la infanon kisi  
(iujn)”.  Ankaŭ en  “Mi proponetis/rekomendis lin  (= al li)  nun retropagi la ŝuldon”  kun  “Mi 
proponetis/rekomendis  (iun) retropagi lin (= al li).  En ĉiuj tiuj kazoj ,  kie temas pri du verboj,  
do du agoj,  estas preferinda  lokigi la Objekto(j)n  tuj post sia verbo.  Tio plej klaras en frazoj  
kiaj  "Mi instruis lin obei”  kaj “Mi instrui obei lin”.  Ankaŭ:  “Ŝi lasis manĝi  (= ŝi lasis manĝati) 
la kokinon”  kaj “Ŝi lasis la kokinon manĝi”.   Kaj:  “Mi aŭdis  (iun) turmenteti  la infanon”  kaj 
“Mi aŭdis la infanon turmenteti  (ekz. animalon)”.   
                                                                                                                              Marcel  Leereveld.   

                                       M I A   Ĝ A R D E N O .   
      La ĵusajn  semajnojn  mia granda  Ĵakarando  kaj  mia 
negranda  Koralpizo riĉe floris.  Miaj gesamideanoj  ĝuis 
admiri  la florojn,  unuj (= Zamenhof’a!)  bluaj  kaj  la aliaj  
ruĝaj.  Sed mi ne povis vidi en la arboj  nek la unujn  nek la 
aliajn,  pro la  arbarbrulfumoj.   Do mi esperas  proksiman 
jaron.                                                                                                                                        
                                           Marcel  Leereveld.  
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 Kara eĉ pli sperta Marcelo! 

 Mia intenco estis iel fari diferencon inter: “Mi vidis ŝin havantan 
ridindan ĉapelon sur la kapo” kaj “Mi vidis ŝin kun ridinda ĉapelo sur la 
kapo”. 
Tio signifas, ĉu ne? “Mi vidis ŝin, kaj ŝi surhavis ridindan ĉapelon sur sia 
kapo”. 
Sed kion mi devus esti dirinta, se mi mem estus surhavinta la ridindan ĉapelon sur mia kapo? 
Kompreneble: “Mi vidis ŝin havante ridindan ĉapelon sur mia kapo”, ĉu ne? 
Mi estas certa, ke eblas esprimi tion ankaŭ alimaniere, sed tio ja ne estas mia tasko, tiajn 
komplikajn aferojn mi ĉiam lasas al vi, ĉar vi estas la plej bona, eĉ bonega 
Esperantologo inter ni ĉiuj, neniu dubo pri tio! 
Plej amike, eĉ amikege, via obeema disĉiplo,    Bob Felby 
   

Kanguru-Insulo 

   Grupoj de esperantistoj vizitis Kanguru-Insulon 
okaze de almenaŭ  du somerkursaroj kaj UKE '97. Ili 
komprenas, kial la fajroj tie (kaj en aliaj parkoj) estas 
korŝiraj por mi.  
  Franca maristo donis la nomon Ravine des Casoars 
al okcidenta parto de la insulo, ĉar li kredis, ke le nan-
emuo de Kanguru-Insulo estis kasuaro. Tiaj emuoj jam 
malaperis. La fe-pingvenoj rapide malaperas; vizitantoj al 
la insulo ne plu povas spekti ilin vespere. La fajregoj eble 
estos fina bato al aliaj birdo- kaj besto-specioj. 
 La piloto, kiu portis esperantistojn al Kanguru-Insulo per sia DC3-aviadilo en 1991, 
mortis kun sia filo en fajro sur Kanguru-Insulo la trian de januaro 2020. Margaret Furness   

La verda tapiŝo ĉe klifofirsto 

Maloftegaj birdoj ĉe Seal Bay 
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3ZZZ …  Bedaŭrinde   pro teknika problemo la elsendo de la 13a de 

januaro 2020 ne aŭskulteblas nun. Nur post mia rehejmiĝo post la 
kongreso en Aŭklando, mi provos ĝin enretigi. Dankon pro via 
pacienco    

     Franciska Toubale 

Kam Lee ĉe la Mirindaj Rokoj 
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Nov-Zelando, sabato, 11-an Januaro, 2020. 
 Sendis Kam Lee 


