
“Elementary,..!” Esperanto Course - extract 

 

This is an extract of the pages from the “Elementary,..! Esperanto course” 

lessons book and resources book that accompany chapter 22 of the story 

Gerda malaperis! by Claude Piron. 

A copy of the story book, and a reading of the story on audio CD, are 

included in the course itself. Here the text of chapter 22 from that story book: 

Ĉapitro 22 -En la kaverno 

Baldaŭ venis la policanoj, por ilin liberigi. Gerda reiris hejmen, al 

siaj filino kaj edzo. Sed Bob rapidis al la flughaveno. Li volis ĉeesti kun 

Linda kaj Tom, kiam la policano arestos la kaptintojn de Gerda. 

Estis sufiĉe multekosta vojaĝo, sed la familio de Gerda – riĉa 

familio – pagis por ili la bileton, tiel esprimante sian dankemon. 

Ĉar la policano kaj la gejunuloj sciis pli frue ol la ŝtelistoj, kie 

troviĝas la trezoro, ili havis multe da tempo por prepari sin. Ili ne dubis, ke 

la aliaj venos kiel eble plej baldaŭ, kaj ke la tuta bando venos. Kutime tiaj 

homoj ne fidas sin reciproke, kaj volas kune ĉeesti por certiĝi, ke neniu kaŝos 

por si parton de la trovaĵo. 

La loko indikita troviĝis ĉe la piedo de monto, en kaverno, kie, 

videble, neniu paŝis jam de jaroj. 

“Feliĉe, ke ili ne kaŝis la trezoron trans la maro, ekzemple sur insulo, 

kien nur per ŝipo oni povas iri. Se estis vere internacia societo, kiel Gerda 

diris, tio estis ebla, ĉu ne?” Tiel parolis Linda. 

“Vi pravas”, diris Tom. “Mi tute ne ŝatus vojaĝi ŝipe. La maro ĉiam 

igas min malsana. Mi ŝatas rigardi la maron, resti ĉe la maro, libertempi 

apud la maro, sed ne vojaĝi per ŝipo sur ĝi: ŝipoj konstante dancas sur la 

maro, kaj ilia danco tute ne plaĉas al mi. Feliĉe, ke hodiaŭ oni povas iri 

preskaŭ ien ajn aviadile. Aviadiloj preskaŭ tute ne dancas. Sed eĉ aviadiloj 

nur duone plaĉas al mi. Plej multe mi preferas, kiam mi veturas sur tero, sur 

bona firma tero. Mi bezonas sub mi ion pli firman ol akvo aŭ aero. Plej 

plaĉe estas promeni piede sur bona tera vojo. Mi...” 

Sed Linda interrompis lian paroladon, iom strangan en tiuj kondiĉoj, 

en kiuj ili troviĝis: 

“Kiam alvenos la trezor-serĉantoj, laŭ via opinio?” ŝi demandis la 

policanon. 

“Morgaŭ, tute certe. Ili ne povus alveni hodiaŭ, ĉar ne plu estis 

aviadilo post la nia, kaj aŭte ili bezonus la tutan nokton. Verŝajne Bob flugos 

en la sama aviadilo.” 

* * * 



“Elementary,..!” Esperanto Course - extract 

 

La temperaturo estis plaĉa, kaj bela la vetero. Ili starigis sian tendon 

en la proksimeco, tamen bone prizorgante, ke ĝi ne estu videbla por 

alvenantoj. La sola maniero, laŭ kiu la trezorserĉantoj povus alveni antaŭ la 

morgaŭa tago, estus, ke ili flugu per malgranda aviadilo, speciale luita. Sed 

lui specialan aviadilon kostas tiel multe, ke plej verŝajne ili ne uzos tiun 

rimedon. 

La sekvantan matenon, niaj amikoj vekiĝis frue. Tuj la policano kaj la 

gestudentoj aranĝis, ke ĉiu el ili, unu post la alia, gardostaros en loko, de kie 

eblas facile observi la solan vojon -- aŭ pli ĝuste vojaĉon -- laŭ kiu oni 

povas proksimiĝi al la kaverno, kaj ke ĉiu havos en la kaverno sian difinitan 

kaŝejon. 

Post tri horoj da atendado, io fine okazis. Linda, kiu gardostaris en la 

iom alta observejo, faris la deciditan signalon, kaj rapide kuris de supre al 

siaj kunuloj. 

“Aŭto alvenas!” ŝi kriis. 

En tiu ege soleca regiono, kiu povus veni aŭte per tiu tera vojaĉo, se 

ne la trezorserĉantoj? La tri atendantoj sin kaŝis, ĉiu en sia difinita loko, 

malantaŭ rokoj, da kiuj oportune troviĝis multe en la kaverno. 
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In this lesson you have the opportunity not only to listen to the 

next chapter in our story (CD2 track 8), but to extend your 

listening skills and enjoy a short play as well (CD2 track 9). 

Lesson 22 word-list 

danci: to dance 

familio: family 

gardostari: to stand guard 

hodiaŭ: today 

kosti: to cost 

maro: sea 

morgaŭ: tomorrow 

multekosta: expensive 

pagi: to pay 

parto: part 

prepari: to prepare 

rimedo: means 

supre: upstairs, on top, above 

supren: up, upwards; 

malsupre: down below, 

downstairs; 

malsupren: down 

ŝipo: ship 

temperaturo: temperature 

tero: earth; ground 

vetero: weather 

vojaĝi: to travel 

Sections 1 & 2 

 

Kiel eble plej baldaŭ.  As soon as possible. 

Nur duone plaĉas al mi ...  I only half-like ... 

Plej plaĉe estas ... Most pleasing (of all) is ... 

Mi ŝatas libertempi apud la maro. 

I like to spend-my-free-time / holiday by the sea. 
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Here is the last of our groups of ‘correlatives’.  

Your table in the resource book’s ‘Grammar reference’ section,

if you have been filling it in, should now be complete. 

ki + es (kies) which person’s / whose 

ti + es (ties) that person’s 

neni + es (nenies) no person’s / no one’s 

i + es (ies) some person’s / someone’s 

ĉi + es (ĉies) all people’s / everybody’s 

 

Fill in the gaps with one of these words, as appropriate. 

kies     ties     nenies     ies     ĉies 

1. A conversation 

A: ___ infano ludas per tiu bela ŝipeto, kiun mi ĵus finis? Kien li 

iras? Mi devus paroli al la gepatroj! Ĉu ilin vi vidas? 

B: Ne zorgu! Certe estas ___ infano. Mi serĉos la familion. 

A: Rapidu! Mi gardostaros ĝis via reveno. Ĉu li opinias, ke estas 

___ ŝipeto? 

B: Povus esti. Voku lin. Eble tiam li komprenos, ke ja estas ___

ŝipeto kaj li tuj revenos. 

A: Ne tre plaĉas al mi infanoj. Kaj tiu ne estas helpema. Mi ja 

diros al ___ gepatroj, ke ili pli bone prizorgu lin! Oj!! 

 

Remember: -ec- usually means the ‘quality’ of something or the 

‘abstract idea’. 

For example: 

libera  free → libereco  freedom 

-em- means ‘having a tendency’ to do whatever the root word 

means. Thus: 

paroli  to speak → parolema  ‘having a tendency to speak’ / 

talkative 

timi  to fear → timema  ‘having a tendency to fear’ /  

timid / fearful 
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These -ec- and -em- words are all taken from this chapter. 

What do they mean? 

2a ... tiel esprimante sian dankemon. 

2b Ili starigis sian tendon en la proksimeco, ... 

2c En tiu ege soleca regiono, ... 

 

Do you remember the -ant-, -int-, -ont- and -at-, -it-, -ot-

combinations which we reviewed in Lesson 20?  Here are some 

examples from this chapter. What do they mean? 

3a ... kiam la policano arestos la kaptintojn de Gerda. 

3b La loko indikita troviĝis ĉe la piedo de monto ... 

3c Kiam alvenos la trezor-serĉantoj, ... 

3d ... bone prizorgante, ke ĝi ne estu videbla por alvenantoj. 

3e ... per malgranda aviadilo, speciale luita. 

3f La sekvantan matenon ... 

3g ... ĉiu havos en la kaverno sian difinitan kaŝejon. 

3h Linda ... faris la deciditan signalon. 

3i La tri atendantoj sin kaŝis ... 

 

Now for some extra reading! This is a short play written by Paul 

Gubbins, a prolific British writer of sketches and plays in 

Esperanto.  
 

 His play, especially written for this 

course, is designed to help you 

review and absorb the ‘correlatives’ 

which we have introduced a few at 

a time, lesson by lesson. Read the 

play, listen to the recording 

(CD2 track 9) and try the questions 

which follow!  

 The scene (sceno) takes place in the kitchen (kuirejo). 

Mini-dictionary – these new words are introduced in the play: 

besto  animal inventi  to invent paco  peace 

birdo  bird kolerete  displeased proverbo  proverb 

gazeto  magazine orelo  ear spaco  space 
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Kiom da kapoj ... 

Sceno: Kuirejo. Irina, Stefan kaj ilia 13-jaraĝa filino Suzi sidas ĉe 

matenmanĝa tablo. 

(1) Irina Vidu! En la gazeto ... kia strangaĵo! 

(2) Suzi [Parolante buŝplene] Kio tio, panjo? 

(3) Stefan [Kolerete] Ne tiel, Suzi ... neniam parolu, dum vi manĝas. 

(4) Suzi Kial ne? Vi ĉiam, ĉie faras. 

(5) Stefan Kiu ... mi? 

(6) Irina Kiom ofte mi jam diris, Suzi ... ne tiel ĝenu vian patron. 

(7) Suzi Certe vi faras. Ekzemple ... vi faris iam en restoracio. Aŭ ia 

manĝejo ie. Tiam, kiam ni festis naskiĝdatrevenon ... kaj venis 

iu sinjorino, kiu demandis, ĉu vi estas ia besto. 

[naskiĝ-dat-re-veno-n] 

(8) Stefan Mi ne memoras. Kies naskiĝdatrevenon? 

(9) Suzi Ho ... ies. Mi ne plu scias. 

(10) Stefan Do, nenies! Vi inventas ... 

(11) Suzi Nenion mi inventas ... 

(12) Stefan Ĉion vi inventas ... 

(13) Irina Ej, ej ... ĉu fine iom da paco? Vere, por ŝanĝi la proverbon: 

kia patro, tia filino. 

(14) Stefan Kiel vi ŝanĝis ĝin? Sendube nur iomete ... 

(15) Suzi Scias mi! Mi! Devas esti: kia patrino, tia filino. Do jen ... mi ne 

estas tiel stulta, kiel vi kredas. 

(16) Stefan Vi ne estas stulta, kara. Nur foje ... iom tro laŭta. Kio ege 

ĝenas ... 

(17) Suzi Ĉu mi ... laŭta? Paĉjo ... neniel! 

(18) Irina Nu ... jam sufiĉas ĉio ĉi. Tamen aŭskultu ... jen io interesa en la 

gazeto. Ŝajnas, ke iu, kiu ial tute ne kontentas pri la vivo, volas 

fariĝi kato. 

(19) Stefan Ho, la feliĉulo! 

(20) Suzi Kato! Kial? 

(21) Stefan Sendube tial, kara ... por ĝui iom da paco, iom da spaco ... 

(22) Irina Silentu, Stefan ... kaj ne tiom stultumu. 

(23) Stefan Mi neniom stultumas ... 

(24) Irina Vi ĉiom stultumas ... 
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(25) Suzi Ej, ej ... kiuj nun tro laŭtas? Sed ... kiom da kapoj, tiom da 

opinioj. 

(26) Stefan Diru ... tiu ĉi feliĉulo ... tiu, kiu volas katiĝi ... de kie li venas? 

(27) Irina De tre longe for. De ie, kien eĉ birdo ne flugas. 

(28) Stefan Mi volas viziti ... tien mi iros. 

(29) Irina Neniu vizito ... nenia vizito. Neniam, neniel, nenial. 

(30) Suzi Paĉjo ... 

(31) Stefan Tien ... katulen ... tien mi iros.  

(32) Irina Nenien vi iros, kara mia. Krom laborejen ... tuj! 

(33) Suzi Paĉjo ... via hararo ... 

(34) Stefan Katiĝi mi volas ... iel, ĉiel ... 

(35) Suzi Paĉjo ... kial via ... ? 

(36) Stefan Jes ĉial ... ĉial katiĝi! Ĉu vi ne komprenas? 

(37) Suzi Paĉjo ... aŭskultu. Via hararo ... ĝi eklongiĝas ... ekbruniĝas ... 

(38) Irina [Haste, maltrankvile] Kial vi ade inventas, Suzi? [Pli penseme] 

Devas esti kialo ia por via inventemo ... 

(39) Suzi Inventas ... nenial mi inventas! Vidu ... la okulojn ... la orelojn ... 

(40) Irina Trankviliĝu, Suzi. Ĉies okuloj, ĉies oreloj tielas. 

(41) Suzi Ne, ne ... neniel! 

(42) Irina Ĉiu scias, ke via patro tro laboras ... kaj do ... 

(43) Stefan Volas katiĝi! Volas katiĝi! 
(44) Irina Tiu, kiu volas katiĝi ... ties kapon mi batos! 

(45) Stefan Mi ... 

  [Aŭdiĝas bato] 

(46) Stefan ... aŭ! 
  [Paŭzeto] 

(47) Suzi Ĉu vi aŭdis? 

(48) Irina Li miaŭis. 

(49) Suzi Li ... li ja fariĝis kato. 

  [Paŭzeto] 

(50) Irina Sed ĉiaokaze ... laŭ la proverbo ... 

(51) Suzi Ĉia dono ... 

(52) Irina ... estas bono. 

(53) Stefan Miaŭ ... ! 
[fino] 
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Don’t worry if you found some of the words and phrases difficult to grasp. 

Correlatives take some time to master and you’ll find yourself quickly 

working out in your head which one to use before speaking, or trying to 

work out the meaning of one that someone else has said, until all of a sudden 

it clicks. Our short play should help you to get used to them in all their 

forms, so take the time to listen and read it out loud along with the actors on 

the CD. 

 

These questions all relate to the play, ‘Kiom da kapoj ...’ 

If you would like to look back to any of the previous lessons for a 

bit of help, we give the lesson number and page number, where a 

point was explained, in square brackets at the end of a question. 

Numbers in curved brackets refer to the line number in the play.  

Proverbs and correlative ‘pairings’: [Lesson 16, page Error! Bookmark not 

defined.] 

4a Kia patro, tia filino. (13) This is a well-known proverb, meaning the 

same in English. Irina has changed the words to suit her purpose, but 

how do you think the proverb should have read? 

4b Here is another proverb, part of which was used for the title of the play, 

and it includes another correlative pairing: kiom da kapoj, tiom da 

opinioj. (25) Work out a literal translation and then think of a 

reasonable English equivalent. [Lesson 12, page Error! Bookmark not 

defined.] 

4c The last proverb comes close to the end of the play. Ĉia dono estas 

bono. (51, 52) There is no correlative pairing but the words dono and 

bono provide the rhyme. What does this one mean? 

4d This is a correlative pairing, but not a proverb, although it might as well 

be one because it is something people often say in the same sort of 

circumstances as Suzi says it here: mi ne estas tiel stulta, kiel vi kredas. 

(15) What does she say? [Lesson 5, page Error! Bookmark not 

defined.] 

Correlatives ending in -al and -el are probably the most difficult to grasp and 

the easiest to confuse. What do these extracts mean? Review their meanings 

first, if you would like to. [Lesson 5, page Error! Bookmark not defined.] 

[Lesson 9, page Error! Bookmark not defined.] 

4e ... ne tiel ĝenu vian patron. (6) 

4f Ĉu mi ... laŭta? Paĉjo ... neniel! (17) 
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4g Ŝajnas, ke iu, kiu ial tute ne kontentas pri la vivo, volas ... (18) 

4h Kato! Kial? (20) 

4i Sendube tial, kara ... por ĝui iom da paco, iom da spaco ... (21) 

4j Katiĝi mi volas ... iel, ĉiel ... (34) 

4k Jes ĉial ... ĉial katiĝi. (36) 

The -om group is not too difficult to understand if you remember that it 

refers to quantity, ‘many-ness’ or ‘muchness’. The difficulty comes in 

finding an English equivalent! What do these mean? [Lesson 12, page 

Error! Bookmark not defined.] 

4l Silentu, Stefan ... kaj ne tiom stultumu. (22) 

[stulta  stupid → stultumi  to act stupidly, to be silly] 

4m Mi neniom stultumas (23) 

4n Vi ĉiom stultumas (24) 

There are several examples in the play of the use of the -n to indicate 

‘motion towards’. Correlatives are not exempt from this rule and you will 

find the -n on the end of several. Remember that the -n for ‘motion towards’ 

as well as that for ‘receiver / object’ may be added to correlatives where 

appropriate [Lesson 6, page Error! Bookmark not defined.]. Have a go at 

translating these. 

4o De ie, kien eĉ birdo ne flugas. (27) 

4p Mi volas viziti ... tien mi iros. (28) 

4q Tien ... katulen ... tien mi iros. (31) 

 katulen is an example of how flexible and beautiful a language 

Esperanto can be. The author explains that Stefan wishes to go and visit 

the person who would like to become a cat. He uses the basic word 

kato, the word-builder -ul- and the -n of motion to neatly express, in 

one word, an idea that would require a whole phrase in English! 

4r Nenien vi iros, kara mia. Krom laborejen! (32) 

The i- correlatives often lend ‘vagueness’ and ‘flavour’ to a sentence. 

4s Suzi says: ... vi faris iam en restoracio. Aŭ ia manĝejo ie ... kaj venis iu 

sinjorino ... (7) Translate this into ‘conversational’ English. 
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4t Exasperated, Irina says: Nu ... jam sufiĉas ĉio ĉi. (18) What difference 

does a ĉi make to a correlative? [Lesson 5, page Error! Bookmark not 

defined.] 

4u Kio tio, panjo? (2) This is an example of everyday, ‘shortened’ 

language spoken between family members or friends.The meaning is 

understood, but what word should be inserted between the kio and tio, 

so that the sentence makes complete sense? 

4v Irina says:  Neniu vizito ... nenia vizito. Neniam, neniel, nenial. (29), 

using a lot of neni- words for emphasis. What does she say? 

Correlatives can take endings, just as other Esperanto words do. 

4w Devas esti kialo ia por via inventemo (38) Here the correlative kial has 

taken an -o ending and become a noun. What does it mean now? 

[Lesson 9, page Error! Bookmark not defined.] 

4x Ĉies okuloj, ĉies oreloj tielas (40) In this example tiel is playing the 

role of a verb and has taken the present ‘time’ ending -as. Again, what 

does this word mean now? 

Correlatives can link with other words and make word combinations. 

4y Sed ĉiaokaze ... (50) What does this mean? 

4z Correlatives have a pattern. Copy this table, filling the gaps in both 

Esperanto and English. 
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k i -  t i -  i -  ĉ i -  n e n i -  

- u  
     

- o  
     

- a  
     

- e  
     

- o m  
     

- a m  
     

- e l  
     

- a l  
     

- e s  
     

 

 

In Esperanto, the correlatives of thing (-o) behave like nouns; 

they can take a direct-object ending (-n). A plural ending (-j), 

however, is rarely appropriate to use, and so is seldom found. 

The correlatives of individuality (-u) and quality (-a) behave like 

adjectives; they can take a plural (-j) and / or direct-object endings 

(-n). 

These, and the correlatives of place (-e), can also take the -n

ending to indicate ‘motion towards’. 
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Tutor-marked exercises 

 

The first exercise is based on the story (not the play!). 

Please answer the questions in sentences, in Esperanto. 

Exercise A 

1 Kie troviĝas la loko indikita? 

2 Kial Tom tute ne ŝatus vojaĝi ŝipe? 

3 Kiel oni povas iri preskaŭ ĉien ajn? 

4 Kiom da homoj atendas la trezorserĉantojn? 

5 Kion rimarkas Linda observante la vojon? 

Exercise B 

Try matching each word in the following list to its definition. 

The list is drawn from the play Kiom da kapoj ... 

feliĉulo, stultumi, laŭta, sendube, kialo, paco, 

naskiĝdatreveno, ĝeni, proverbo, katulen 

1 kaŭzi problemo(j)n por iu: 2 saĝa diraĵo: 

3 konsenta trankvilo: 4 agi malsaĝe: 

5 tutcerte: 6 (tro) brua: 

7 al persono, kiu vivas katece: 8 klarigo, motivigo: 

9 ĝoja homo: 10 festo pri pliaĝiĝo: 

Exercise C 

Creative writing: a short article about the kidnapping of Gerda has appeared 

in the local paper. Some people are discussing the case over dinner. Write the 

conversation as it takes place. 

Puzzle 22 – Kiom da katoj? 

En domego loĝas familio, kiu havas multajn dombestojn; ili havas hundojn, 

birdon kaj multajn katojn. Sed ... kiom da katoj? 

1 La enloĝantoj nomiĝas: [enloĝantoj  inhabitants] 

Ana, Bela, Cezaro, Dana, Elmo, Friĉjo, Ĝino, Hero, Ivo, 
Julia, Karlo, Lidja, Marko, Nina, Olga, Petro, Roza. 
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2 Ĝino kaj Olga estas gepatroj de Marko. 

3 Julia estas onklino de Roza. 

4 Ana ne estas besto. 

5 Bela estas patrino de Julia kaj Nina. 

6 Ivo estas patro de Elmo kaj Petro. 

7 Petro estas filo de Lidja. 

8 Ana estas filino de Ĝino. 

9 Nina estas nek homo nek hundo. 

10 Friĉjo kaj Karlo estas filoj de Julia. 

11 Elmo estas besto, sed ne kato. 

12 Dana estas patrino de Bela. 

13 Roza kaj Cezaro estas gefiloj de Nina. 

Kiom da katoj loĝas en la domo? 
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Lesson 22 answers 

1. A conversation 
A: Kies infano ludas per… 

B: Ne zorgu! Certe estas ies infano. Mi… 

A: Rapidu! Mi … reveno. Ĉu li opinias, ke estas nenies/ĉies ŝipeto? 

B: Povus esti.  …  ke ja estas ies ŝipeto … 

A: Ne tre plaĉas … Mi ja diros al ties gepatroj, ke … 

2a thankfulness, gratitude 2b vicinity, neighbourhood 

2c solitary 

3a captors 3b indicated 

3c seekers 3d taking care, arrivals 

3e hired 3f following 

3g allotted 3h pre-arranged 

3i people who are waiting (‘waiters’ might be misunderstood!) 

4a Kia patro, tia filo 

4b Literally: what number of heads, that number of opinions.  

Or in better English: as many opinions as there are heads. 

4c Any kind of giving is good 

4d I’m not as daft as you think I am. 

4e … don’t bother your father like that. 

4f Me, noisy? No way, Dad! 

4g It seems that someone, who for some reason is not at all satisfied… 

4h A cat! Why? 

4i No doubt for this reason, darling, … 

4j I want to become a cat … somehow, in every way … 

4k Yes, for all sorts of reasons ... 

4l Shut up, Stefan … and don’t be so stupid. 

4m I’m not being at all stupid. 

4n You’re being totally stupid. 
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4o From somewhere that even a bird can’t fly to. [Literally: from 

somewhere to-where / whither even a bird can’t fly.] 

4p I want to visit … I shall go there. 

[Literally: I shall go to-there / thither.] 

4q There … to the cat-person …that’s where I shall go. 

4r You’re not going anywhere, my darling. Except to the workplace! 

4s … you did once, in a restaurant. Or in some sort of eating-house 

somewhere …and some lady came up … 

4t It brings it nearer: ‘all this’, rather than ‘all that’. 

4u Kio estas tio? 

4v No visit, no kind of visit. Never, in no way, not for any reason. 

4w a reason 

4x are like that 

4y in any event 

4z [Please consult your tutor about any problems] 

Puzzle 22 – Kiom da katoj? solution 

Homoj: Ana [4] estas homo, do ŝiaj familianoj ankaŭ estas homoj:  

[8] patro Ĝino, [2] patrino Olga kaj ties filo Marko. 

Hundoj: Elmo [11] estas besto ne kata, sed [6] estas frato do ĝi ne estas la 

birdo (kiu, estante sola, ne havas gefratojn); ĝi estas hundo. Do ankaŭ 
hundoj estas [6] patro Ivo, frato Petro kaj [7] ties patrino Lidja. 

Katoj: Nina [9] estas nek homo nek hundo kaj [5] estas filino (do ne la 

birdo); ĝi estas kato. La kata familio estas [12] Dana, patrino de Bela, mem 

[5] patrino de Julia (kiu [10] havas filojn Friĉjo kaj Karlo) kaj de Nina (kiu 

[13] havas gefilojn Roza kaj Cezaro). 

Birdo: Restas Hero, la (unu) birdo. 

Do, kiom da katoj? Estas ok katoj. 
 


