Kiun VI rigardis?

“Estas eĉ ne unu kromtubo,
ho ve!”

Albert Einstein
Uzita aŭtomobila negoco

Michael Jackson

1958-2009, Usona populara
kantisto, dancanto, kaj
komponisto.

Mezlerneja banĉambro

“He, estis akcidento!”

Speguloj

Senkoste por la blatoj.

Plata pneŭmatiko

Kelo
Malmultekosta motelo
Aŭto kraŝo

Kie vi trovos ion, kion la
kato portis ene.

1879-1955, Fizikisto kaj
nobel-premiito kiu kreis la
teorio de relativeco. Bela
hararo!

Unu el la plej honestaj
lokoj. Honesta ...

“Stultuloj rapidas en kie
anĝeloj timas al paŝado.” Alexander Papo

“Ho! Mi forgesis la ĝustan
respondon!”

Pli ol 40 milionoj da metraj
tunoj estas produktitaj
tutmonde ĉiun jaron.

Dro. Seuss
Surspika maizo

Lucille Ball

1911-1989, Usona aktoro
kaj komediisto. Ĉu vi amas
Lucy? Mi amas Lucy.

Ĉe mia patrina domo

Mi purigas ĝin nur kiam mi
havas gastojn.

Ludspektaklo

“Mi jam antaŭĝojas.”

Pomoj

Umo
Mia estonteco
Mia hejmo

“Tiu umo ne funkcias.”

1904-1991, Theodor Seuss
Geisel, verkis “La Kato en la
Ĉapelo.”

Indiĝenoj de la Amerikoj,
maizo estis ĉefa nutraĵo de
la kontinento por multaj
jarcentoj.

Panjo, mi ne plu estas
bebo.

1899-1961, Usona
romanisto kaj
mallongaartikolo verkisto,
kies stilo estas krispa kaj
simpla.

1935-1977, Usona kantisto
kaj aktoro kaj la reĝo de
roko.

Pluvo
Publika radio

Eŭropo

La Malnova Lando (escepte
de tiuj kiuj vivas tie).

Piranha

De Nova Anglio al Florido.

Ernest Hemingway

1884-1962,
Prezidentedzino, sociala
aktivulo, aŭtoro, lekciisto

Elvis Presley

Elefanto
Eleanor Roosevelt
Orienta marbordo

“Estas verŝajne mia
elefanto, policisto.”

Kie estas la ĉielarko?

“Bonan matenon! Hodiaŭ,
ni aŭdas Mozarton . . . por
via aŭskulta plezuro . . .”

Karnmanĝa �ŝo trovis en
riveroj de Sudameriko.

Paraŝuto

Ĉi tio tute ne doloros...

Krimejo

Rusto

“Rusto neniam dormas” Neil Young

26 mejloj, 385 jardoj. Kuru!

Saturno

Demokratoj kaj
respublikanoj laboris
kune…en viaj revoj!

Iri al la dentisto

Diverstalenta Usona
komediisto kaj aktoro.

Maratono

Rokmuzika koncerto
Robin Williams
Respublikanoj

“Kion vi ĵus diris?”

Kiu kolora estas VIA
paraŝuto?

Estis Kolonelo Mustardo, en
la biblioteko, kun la
kandelingo.

Sesa planedo de la suno,
kaj la dua plej granda en la
sunsistemo.

Ni atendu en la vico la
TUTAN TAGON.

La estonteco NUN ESTAS!

La Granda Depresio
La Granda Kanjono

La unua tago de lernejo

“La timo havas multajn
okulojn.” -Cervanto

La Franca Riviero

Rigardu www.lernu.net

Disneyland

Ducent sesdek kvar
kanaloj, kaj nenio meritas
rigardon

La 21a jarcento

La Plaĝo
Televido
Retumi

Kia estas la vetero?

Prozac estis inventita ses
jardekojn tro malfrue.

217 mejloj longa, 4 al 18
mejloj larĝa, kaj pli ol 1
mejlo profunda. JEN VERA
granda.

Somerloĝejo de la riĉa, la
fama, kaj la duonnuda.

Kiel profunda estas la
oceano?

Nacia Armila Asocio. Ili
donas pa�lon kontraŭ via
voĉdono.

La Universo
La Statuo de Libereco

La Piramidoj

La Egiptaj piramidoj estis
… grandegaj trianguloj.

La Rolling Stones

Januaro kaj Februaro, 1991.

La Oceano

La algonkinaj vortoj “Misi
sipi” signifas “granda
rivero.”

La NRA

Monda paco
La Misisipio rivero
La Golfa Milito

Bona ideo!

Ĉio. La granda “Ĝi.”
Grandega. Masiva.

“Donu al mi viajn laculojn,
viajn malriĉulojn, ktp”

Brita “bubaĉa” rokbando
kiu debutis en 1962.

En 2008 estas en Pasporta
Servo 1225 gastigantoj en
90 landoj.

Fama aktoro; rolis en la
�lmo Incubo (1996); Lingva
komencanto

Okulvitroj
Kunikloj

Esperanto

Ju pli mi lernas, des pli mi
amas ĉi tiun lingvon.

Evildea

En 1903, Wilbur kaj Orville
faris la unuan aviadilan
�ugon en la homa historio.

Pasporta Servo

1847-1931, Usona
inventisto

William Shatner

Loterio
Thomas Edison
La Wright Fratoj

Vi ne povas gajni se vi ne
ludas.

Ĉu vi povas vidi min NUN?

Ho, niaj kunikloj ĵus
triobliĝis…denove!

Evildea estas aktoro,
produktoro, kaj prelegisto
de Sidnejo, Aŭstralio.

Paco kaj amo kaj ĉio…

“Ĉu vi volas tason da teo?”

Tondro
Internacia Kongreso

Duolingo

“Kiel vi lernis Esperanton?”

L.L. Zamenhof

La kuracisto volas ke mi
spiru kiel eble plej
profunde.

Fina Venko

Bono estas pli forta ol
malbono.

Gufujo

Kafo
Superheroo
Pulmoj

Ŝi trinkas kafon kun sukero
por matenmanĝo.

Ĉi tie ĝi venas denove,
Fulmotondro...

La grandega renkontiĝo

Dro Zamenhof iniciatis
Esperanton. “Kiu estas la
estro?”

Granda karnomanĝa
dinosaŭro de la �na parto
de la Mezozoiko epoko. Ho,
kiujn grandajn dentojn vi
havas!

Brita matematikisto Charles
Babbage ellaboris la
principojn de la moderna
cifereca komputilo malfrue
en la 18-a jarcento.

A�ŝtabuloj
Bill Clinton

Barney

Purpura dinosaŭro. “Mi
amas vin, vi amas min,
blabla, blabla, ... ”

Bart Simpson

Tro alta, tro rapida!!

Tiranosaŭro

“Karulo, ĉu vi aŭdas frajtan
trajnon ... Karulo?”

Komputiloj

Ludoj
Tornadoj
Supro de onda fervojo

Ili ne estas nur por infanoj!

Nur 1254 kilometrojn ĝis la
venonta vilaĝo ...

1946- , populara, tamen
polemika, 42a Prezidento
de Usono.

Fikcia vigla karaktero. “Ne
havu bovinon, viro!”

1955- , Prezidanto kaj
Ĝenerala direktoro de
Microsoft. Treega riĉulo.

1840-1926, Franca
impresionista pentristo;
estis konsiderata kiel unu el
la gvidantoj de la movado.

Las Vegas
Walt Disney

Subvestoj

Li surhavis nenion krom
siaj subvestoj.

Wall Street

1895-1948, Usona basbala
legendo, kaj bongusta
tabuleto da ĉokolado!

Bill Gates

Kiu modelo ĉu vi havas?
(Mi havas la Sepo,
kompreneble.)

Claude Monet

Cigaredoj
iPhone
Babe Ruth

Preskaŭ 50 milionoj da
homoj en USONO fumas
570 miliardoj da cigaredoj
dum jaro. Ne ĉiuj,
kompreneble.

Ĉu Elvis loĝas ĉi tie?

1901-1966, la estro de la
Mickey Mouse �rmao.

La �nanca centro de
USONO. Vidu ankaŭ: onda
fervojo.

Longa glavo en glavingo
prigravurita per malsimplaj
desegnaĵoj.

Zombioj

“Hej, ĉu vi ricevis mian
tekstmesaĝon?”

Ni estis atakitaj de zombioj.

Fejsbuko

Vikipedio

Mi legis ĉion.

Mi volas esti via amiko.

George Soros

Dolĉaj! (krom por tiuj sen
sukero!)

Poŝtelefono

Certa, ili estas parencaj al
ni; sed ili ne skribas, kaj ili
NENIAM telefonas!

Glavingo

Rigardi futbalon
Ĉimpanzoj
Lekbombonoj

Plezurigas spekti atletan
lertecon de ludistoj en
bona �zika kondiĉo. Pasu la
ĉipsojn kaj bieron.

La plej riĉa Esperantisto?

1950- , Usona aktoro kaj
komediisto.

Ĉu sojlakto ankaŭ estas
lakto?

Esperanto Desperado
Kapitano Kirk

Kaphaŭteroj

Seka haŭto sur via skalpo?

Martin & La Talpoj

Poligloto estas iu, kiu
scipovas legi renversita.

Whoopie Goldberg

Ĉu vi povas distingi
hordeon de tritiko
unuarigarde?

Lakto

Senlaboreco
Tritiko
Poligloto

Senlaboreco estas tre
malalta - eĉ la URSO havas
laboron.

Internacia grupo kiu kantas
ritmajn, dancigajn, kaj
orelfrapajn kantojn kun
tekstoj originale verkitaj en
esperanto.

Fikcia stelŝipa kapitano.
“Teleportu min Scotty,
mankas inteligentan vivon
sur ĉi tiu planedo!”

Muzikgrupo fondita de
Martin Wiese post longa
malaktiveco de Persone.

1564-1616, La angla poeto
kaj dramisto.

“Sed tiu, kiu kisoj la ĝojo
kiel ĝi �ugas/ vivas en la
sunleviĝo de eterno.” William Blake

Volapukaĵo
Dancfesto

Vermoj

“Kiu kondutas kiel vermo,
ne rajtas plendi, se oni lin
surtretas.”

Yellowstone Parko

1968- , Sukcesa Usona
rapmuzika stelo, TELEVIDA
stelo kaj furioze sukcesa
�lma stelo.

William Shakespeare

Fikcia Brita sekreta agento
kreita de la angla aŭtoro
Ian Fleming.

Sunleviĝo

Celine Dion
James Bond
Will Smith

1968- , Kanada kantisto
kies koro daŭre…

“Por mi, tio estas
volapukaĵo.”

“Ĉu vi PRETAS…por la ska
ska ska ritmo?!”

3000 gejseroj kaj
termofontoj. Pli da gaso kaj
varmega aero ol en
Vaŝingtono DC.

Volapuko

Volapuko estas planlingvo
inventita de Johann Martin
Schleyer en 1879.

