
“Elementary,..!” Esperanto Course - extract 

 

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

lessons book and resources book that accompany chapter 8 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 8 from that story book: 

Ĉapitro 8 Linda ne scias kion fari 

En la universitata memserva restoracio, Linda sidas kaj pensas. Ŝi 
pensas ne tre trankvile. Fakte, ŝiaj pensoj iĝas pli kaj pli maltrankvilaj. 

Ŝi observas la junan viron, kiu metis ion en la kafon de Gerda. 

Ŝi pli kaj pli maltrankviliĝas. 

Tom kaj Bob estas for jam longe. Ili ne revenas. Ĉu do vere okazis io 

al Gerda? Sed kio okazis? Ĉu io grava? 

Linda observas la junulon kaj pensas: 

“Kion mi faros, se li ekstaros kaj foriros? 

“Ĉu mi sekvos lin? Ĉu mi sekvu lin? 

“Kion mi faru, se li iros eksteren? Ĉu mi sekvu lin eksteren? Ĉu mi 

sekvu lin ekstere? Mi ne scias, kion mi faru. Mi ne scias, kion mi faros. Mi ne 

scias, ĉu mi sekvos lin aŭ ne. 

“Kaj se li foriros en aŭto? Ĉu ankaŭ mi sekvu lin aŭte? 

* * * 

“Jam estas vespero. Baldaŭ venos nokto. Jes. Baldaŭ noktiĝos. Ĉu mi 

sekvu lin nokte? 

“Kaj eĉ se li ne iros eksteren de la universitato, eĉ se li restos ĉi tie, ĉu 

mi sekvu lin? 

“Se li eliros tra tiu ĉi pordo, li iros en la koridoro al iu ĉambro. Ĉu mi 

sekvu lin en la koridoron? Ĉu mi sekvu lin en la koridoro? Ĉu mi sekvu lin 

en la ĉambron, en kiun li eniros? Ne. Neeble. Mi atendos en la koridoro. Sed 

se nenio okazos? Se li restos longe plu en la ĉambro? 

“Kaj se li eliros tra tiu pordo, li iros eksteren, verŝajne al la urbo. Ĉu 

mi sekvu lin al la urbo? Ĉu mi sekvu lin en la urbon? Ĉu mi sekvu lin en la 

urbo? 

“Se li iros piede, eble li vidos min, verŝajne li vidos min. Li suspektos, 

ke mi lin sekvas. Li turnos sin al mi. Mi ektimos. Mi paliĝos aŭ mia vizaĝo 
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iĝos ruĝa kiel tomato. Jes. Mi konas min. Mi paliĝos kaj tuj poste ruĝiĝos. 

Ĉiaokaze, mi maltrankviliĝas. Jam nun mi maltrankviliĝas. 

“Se li iros per buso, li eĉ pli certe vidos, ke mi sekvas lin, ĉar ni devos 

kune atendi ĉe la haltejo.” 

* * * 

Linda ne sukcesas decidi, kion ŝi faru. 

Ŝi timas. Ŝia koro batas rapide. Ŝi volus, ke Tom kaj Bob estu kun ŝi, 
ke ili helpu ŝin, ke ili helpu ŝin decidi. Ŝi estas tute sola. Ŝi sentas, ke ŝia 

koro rapidiĝas, sed ŝi ne scias, kion fari. 

Kaj jen, antaŭ ol ŝi povis decidi, antaŭ ol ŝi sukcesis retrankviliĝi, jen 

la juna viro ekstaras. Li rigardas al la koridora pordo. Ĉu tien li iros? Li 

rigardas al la pordo, tra kiu oni eliras al la urbo. Ĉu tien? Jes, tien li iras. 

Kaj Linda aŭtomate ekstaras kaj ekpaŝas al la sama pordo. Ne ŝi 
decidis. Ŝajnas, ke ŝia korpo decidis mem. Ŝajnas, ke ŝiaj kruroj agas mem. 

Nu, ĉiaokaze, jen Linda sekvas lin. Al kiu mistera destino? 
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Listen to the chapter for this lesson (CD1 track 11) and follow the 

words in the reading text. 

Look up the meaning of the words in the word-list.  

Lesson 8 word-list 

atendi: to wait 

aŭ: or 

aŭto: car 

aŭtomato: automaton 

baldaŭ: soon 

buso: bus 

ĉambro: room 

ĉar: because 

ĉiaokaze: in any case 

destino: destiny 

eĉ: even 

ekster: outside [preposition] 

ekstere: outside [adverb, situation] 

eksteren: outside [adverb, direction] 

el: out of, from 

helpi: to help 

korpo: body 

kruro: leg 

longa: long 

mem: self 

memserva restoracio: cafeteria 

nokto: night 

paŝi: to step, to walk 

paŝo: step 

per: by means of, with 

ruĝa: red 

sekvi: to follow 

senti: to feel 

servi: to serve 

si: himself, herself, oneself, 

themselves 

suspekti: to suspect 

tien: there, to(wards) that place 

tomato: tomato 

tra: through 

urbo: town, city 

vespero: evening 
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Section one 

 

Ĉu io grava?  Anything important? 

 

Remember: In Esperanto, different word endings give words a

particular significance. Thus one root word can have many 

meanings depending on the word endings. 

rapido speed [a noun]

rapida fast [an adjective]

rapide rapidly / quickly [an adverb]

rapidi to go quickly / to make haste [a verb]

rapidu! hurry up! [an imperative / command]

 

It follows, therefore, that there can be several ways of saying one 

thing. 

Mi tien iros en aŭto.  I’ll go there in a car. [noun]

Mi tien iros aŭte.  I’ll go there ‘carwise’. [adverb]

Mi tien aŭtos.  I’ll ‘car’ there. [verb]

Mi tien iros per aŭto. I’ll go there by means of a car. [noun]

 Esperanto makes much greater use of the adverb than English, and 

can neatly express an idea in one word which requires several to 

make the meaning clear in English. 

Li parolas Esperante. Li parolas en Esperanto. 

Both of these mean ‘He speaks in Esperanto’. 

 

Change the expressions in quotation marks into one-word adverbs. 

1a Ŝi paŝis ‘per aŭtomataj paŝoj’. 

1b Li montris la tason ‘per ambaŭ manoj’. 

1c Ili sekvis la kuraciston tra la urbo ‘en ruĝa buso’. 

1d ‘En ĉia okazo’ mi servos min mem! 

1e Eble vi devus rapidi ‘al la ekstero’. 
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Section two 

 

Neeble!  Not possible! 

Ĉiaokaze ...  In any case ... / In any event ... 

 

Remember: root words with -iĝ- take on a sense of ‘becoming’ and 

show change. 

Thus: proksima means ‘near’, so li proksimiĝas means 

‘he is becoming nearer’ (‘approaches’). 

 

Verbs can be divided into two types; those which need a direct 

object to follow them in order for them to make sense, and those 

that do not, but just rely on the sense of the verb alone to give an 

adequate meaning. 

For example: in both English and Esperanto the verb ‘to make’

fari  requires a direct object to make it make sense, and in 

Esperanto this is marked by the addition of an -n. 

I made ...(?)  (I made a noise.) 

Mi faris ... (?)  (Mi faris bruon.) 

On the other hand, the verb ‘to sleep’, dormi, does not need a 

direct object and is ‘sufficient in itself’.  Mi dormis. I slept. 

Verbs needing a direct object are known as ‘transitive verbs’; the 

action travels / transits from a ‘doer’ through a verb to a ‘receiver’. 

Mi � metis � kafon (sur la tablon).  

Verbs not needing a direct object are known as ‘intransitive verbs’. 

However, having said that, it is easy enough for these verbs to 

swap roles – for transitive verbs to become intransitive, and 

intransitive verbs to become transitive. 

 Transitive verbs, needing a direct object, can become intransitive, not 

needing a direct object, by the addition of -iĝ-. 

Mi faris (kafon)   I made (coffee) 

Mi fariĝis (kuracisto)  I became (a doctor) 

Note that an intransitive verb (with -iĝ-) cannot take an -n, 

because there is no longer a direct object requiring it. 
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These verbs have all been made intransitive, using -iĝ-. Turn them 

into transitive verbs using the subject oni and direct objects with 

-n. For example: 

La instruisto vidiĝis. → Oni vidis la instruiston. 

2a La flegistino perdiĝis. 

2b La aŭtoritatoj informiĝis. 

2c La spiono kaŝiĝis. 

2d La mistero diskutiĝis. 

 Note also that -iĝ- can be added to adjectives to give the idea of 

‘becoming’. 

ruĝa  red → iĝis ruĝa  became red 

 → Mi ruĝiĝis.  I became red / blushed. 

 

Rewrite these sentences using one word instead of the underlined 

pairs. 

3a Mia vizaĝo iĝas ruĝa, kiam oni dumlonge rigardas min. 

3b Tiu viro metis sukeron en la kafon, kaj ĝi iĝis pala. 

3c La spiono estas maljuna kaj iĝas pli kaj pli malrapida dum 

oni sekvas lin. 

3d Iĝis nokto. 

 

 -ej- lends the idea of ‘place’ to a root word. For example: 

lerni  to learn → lernejo  a place to learn, a school. 

dormi  to sleep. → dormejo  a place to sleep, a dormitory. 

 

Build ‘places’ to complete these sentences. For example: 

Kuracisto kuracas virojn kaj virinojn kaj laboras en kuracejo. 

4a La buso haltas ĉe ___, kie oni atendas ĝin. 

4b Mi deziras vidi la flegistinon, do mi atendas ŝin en la ___. 

4c Li volas informon, kaj deziras informiĝi, do mi sendis lin al 

la ___. 

4d Estas vespero, kaj mi ne plu deziras esti ekstere; mi metos la 

aŭton en la ___. 
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Section three 

 

Ĉu tien?  (Going to) there? 

 

mem is a useful word meaning ‘self’, and is used when emphasis 

is required. For example: 

mi mem faros ĝin!  I’ll do it myself! 

The same word is used for himself, herself, themselves, etc. 

Ŝajnas, ke ŝia korpo mem decidis. 

It seems as if her body decided (by) itself. 

 

Try translating these sentences, using mem for emphasis. 

5a I wanted to go myself. 

5b If he replies to the question himself, it will no longer be a 

secret. 

5c They rushed here themselves in-order-to help, but I cannot 

forgive them. 

5d They will understand that by-themselves, if we give them 

time. 

 

Remember: pronouns can be used to avoid repeating nouns. 

Paŭlo parolis al ŝia amikino.  Paul spoke to her friend. 

Paŭlo parolis al ŝi.  Paul spoke to her. 

 

English does not always express things very clearly, and it can be 

difficult to tell sometimes just who is referring to whom. 

Imagine two brothers, Peter and Paul. Both boys have friends and 

both are friendly. Now: Paul spoke to his friend. 

Whose friend? This could mean either that Paul was speaking to 

his own friend, or that Paul was speaking to Peter’s friend. 

 This difficulty in English has been solved in Esperanto by the 

introduction of another pronoun: si (not to be confused with ŝi!). 
This si refers back to the subject, and is only used with ŝi, li, ĝi, 
oni and ili (or a noun) because it is only with those words 

(gramatically, the ‘third person’) that possible confusion can arise. 
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 Thus if Paul spoke to his (own) friend, the Esperanto would read: 

Paŭlo parolis al sia amiko. [sia referring back to Paul, 

the subject] 

But if Paul spoke to Peter’s friend, the Esperanto would read; 

Paŭlo parolis al lia amiko. [lia referring to Peter, someone else, 

not the subject] 

 Look at these examples: 

Ŝi diris al si. She said to herself. 

Ŝi diris al ŝi. She said to her. 

Ili amas siajn aŭtojn. They love their (own) cars. 

Ili amas iliajn aŭtojn. They love their [other people’s] cars. 

 The si is like all the other pronouns in that it takes the adjective 

ending -a, the plural ending -j and the direct object ending -n

where necessary. But unlike the other pronouns, si can never itself 

be the subject. 

 

Translate these, being careful to decide whether the pronoun 

should refer back to the subject and be si, or whether it refers to 

someone or something else. 

6a There-was a professor in the restaurant. Tom asked about her

students. 

6b The young-person looked at himself in the mirror, then 

looked at his friend, who was waiting for him. 

6c The doctor was-helping an old man. He put his hands on his

foot and began-to-speak calmly. 

6d Men wanted to-begin-working in the university. The 

university authorities asked themselves where they ought to 

work. 

 

Remember: si is only used with ŝi, li, ĝi, oni and ili (or a noun) 

because it is with these words that possible confusion can arise. 

mem, however, can mean ‘myself’, ‘yourself’, ‘himself’,  herself’, 

‘itself’, ‘oneself’, ‘ourselves’, ‘yourselves’ and ‘themselves’, 

but is used for emphasis and not to refer back. 
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Translate these sentences. Some need mem for emphasis, some 

need si to refer back to the subject, some need both and some need 

neither. 

7. A conversation 

A Help me! He won’t help me! 

B He only helps himself. 

A Maybe. But he is-putting it on his own table, not on mine. 

B Calm down! (become-calm!) I will do it myself. It is not his 

coffee, it’s mine. 

A He loves himself more than he loves me. 

B I think that he loves his coffee more than he loves himself. 

Tutor-marked exercises 

 

These exercises are all based on the story. 

Please answer the questions in sentences, in Esperanto. 

Exercise A Choose the correct answer from the options. 

1 Ĉu Linda estas trankvila?  

{ Jes, ŝi ... / Ne, ŝi ne ... } 

2 Ĉu Tom kaj Bob jam revenis? 

{ Jes, ili ... / Ne, ili ne ... } 

3 Ĉu Linda scias, kio okazis al Gerda? 

{ Jes, ŝi ... / Ne, ŝi ne ... } 

4 Kiu ekstaras kaj iras al la pordo? 

{ Linda / Gerda / la juna viro, kiu metis ion en la kafon de Gerda / 

Bob / Tom } 

5 Kiu sekvas? 

{ Linda / Gerda / la juna viro, kiu metis ion en la kafon de Gerda / 

Bob / Tom } 

Exercise B Choose the correct answer from the options. 

1 {Oni / Onin} sendis {mi / min} al {Berlino / Berlinon} por paroli kun 

la {spiono / spionon}. 

2 En {Berlino / Berlinon} mi atendis kvar {tagoj / tagojn} sed ne vidis 

{li / lin}. 
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3 La {tuta / tutan} {tempo / tempon} ili observis la {virino / virinon} en 

{Londono / Londonon}. 

4 Ili sekvis {ŝi / ŝin} al {Parizo / Parizon}, sed en {tiu / tiun} 

{urbo / urbon} {ili / ilin} perdis {ŝi / ŝin}. 

5 Kiam {oni / onin} aŭdis {tiu / tiun} {novaĵo / novaĵon} el 

{Parizo / Parizon}, {oni / onin} decidis, ke {mi / min} ne plu restu en 

la {urbo / urbon}. 

Exercise C Choose the correct alternative. 

Example: Vi parolu pri {vi / si}.   Vi parolu pri vi. 

1 Mi konas {min / sin}. Mi do ne volas vidi {min / sin} en la spegulo. 

Tom estas pli bela ol mi, kaj mi ofte vidas lin rigardi {lin / sin} en la 

spegulo. Kiam li turnas {lin / sin} al mi, mi plene vidas {sian / lian} 

belan aspekton. 

2 Ĉu vi volas piediri reen al {via / sia} ĉambro? Vi promenos longe, sed 

ne timu, ke {viaj / siaj} kruroj tro laboros kaj perdos {ilian / sian} 

tutan forton. 

Exercise D Choose the correct alternative, and add the proper endings, 

where necessary. 

Example:  Mi konas {mi_ / si_ } vizaĝon.  Mi konas mian vizaĝon. 

Ĉu vi havas informojn pri Linda? Ŝi kuŝis en {ŝi_ / si_ } ĉambro kaj ne sentis 

{ŝi_ / si_ } tre bone. Tom iris al {ŝi_ / si_ } kun {li_ / si_ } kuracisto, sed ŝi 
ne opiniis tiun kuraciston serioza. Ŝi preferis {si_ / ŝi_ } kuraciston; ŝi vere 

ne amis {li_ / si_ }. Tom do forsendis {li_ / si_ } kaj vokis {ŝi_ / si_ }. 

Strange, kiam ŝi vidis {li_ / si_ } kuraciston, ŝi sentis {ŝi_ / si_ } malbone, 

sed tuj kiam ŝi vidis {ŝi_ / si_ } kuraciston alveni, ŝi jam sentis {ŝi_ / si_ } 

pli bone. Oni {oni_ / si_ } demandas, ĉu ŝi ametas {li_ / si_ / ŝi_ } 

kuraciston. 

[Based on an extract from Lasu min paroli plu! chapter 8, by Claude Piron] 
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Puzzle 8 – Maze 

Linda has found her way to the middle of this maze, but Tom is still 

wondering how to reach her. 

The maze-builder has tiled the floor with letters and other symbols, so if 

Tom takes the correct route, along the way he will be able to read a message 

of encouragement to timid visitors. 

Find out for yourself what the message says. 

The Esperanto word for a maze is labirinto; all the other words are ones you 

should already know. 

D I R E N � I V � O T 

O K O � S A T S E S N 

R � U M O � P O V O I 

O J L N I ! N I A I R 

J A T E 

� 
V S B O 

. N ; N � � A J 

� E N I I O L � 

T � E � N E � D K A U 

I M M A R � � R E P I 

I U , T I S K O S � T 

V � E L B E N � Ĉ I � 

    �     
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Some scenes from ‘Gerda malaperis! — la filmo’ 

 

 

 

‘Ĉu mi sekvos lin? Ĉu mi sekvu lin?’ 

 

 

 

Linda ne scias, kion fari. 
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Lesson 8 answers 

1a Ŝi paŝis aŭtomate. 

1b Li montris la tason ambaŭmane. 

1c Ili sekvis la kuraciston tra la urbo ruĝbuse. 

1d Ĉiaokaze mi servos min mem! 

1e Eble vi devus rapidi alekstere. 

2a Oni perdis la flegistinon. 

2b Oni informis la aŭtoritatojn. 

2c Oni kaŝis la spionon. 

2d Oni diskutis la misteron. 

3a Mia vizaĝo ruĝiĝas, kiam oni dumlonge rigardas min. 

3b Tiu viro metis sukeron en la kafon, kaj ĝi paliĝis. 

3c La spiono estas maljuna kaj malrapidiĝas pli kaj pli dum oni sekvas lin. 

3d Noktiĝis. 

4a La buso haltas ĉe haltejo, kie oni atendas ĝin. 

4b Mi deziras vidi la flegistinon, do mi atendas ŝin en la atendejo. 

4c Li volas informon, kaj deziras informiĝi, do mi sendis lin al la 

informejo. 

4d Estas vespero, kaj mi ne plu deziras esti ekstere; mi metos la aŭton en la 

aŭtejon. 

5a Mi mem volis iri. – or – Mi volis mem iri. – or – Mi volis iri mem. 

5b Se li mem respondos al la demando, ĝi ne plu estos sekreto. 

5c Ili mem rapidis ĉi tien por helpi, sed mi ne povas pardoni ilin. 

5d Ili mem komprenos tion, se ni donos al ili tempon. 

 

As the answer 5a shows, the position of mem can be quite flexible 

when there is only one noun or pronoun that it could refer to. 

When there are two or more, then mem should immediately follow 

the noun or pronoun to which it refers. 
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6a Estis profesoro en la restoracio. Tom demandis pri ŝiaj studentoj. 

6b La junulo rigardis sin en la spegulo, tiam rigardis sian amikon, kiu 

atendis lin. 

6c La kuracisto helpis maljunulon. Li metis siajn manojn sur lian piedon 

kaj ekparolis trankvile. 

6d Viroj volis eklabori en la universitato. La universitataj aŭtoritatoj sin 

demandis, kie ili devas labori. 

7. A conversation 

A: Helpu min! Li ne volas helpi min! 

B: Li helpas nur sin mem. 

A: Eble. Sed li metas ĝin sur sian tablon, ne sur mian. 

B: Trankviliĝu! Mi mem faros ĝin. Ĝi ne estas lia kafo, ĝi estas mia. 

A: Li amas sin pli ol li amas min. 

B: Mi pensas, ke li amas sian kafon pli ol li amas sin mem. 

Puzzle 8 – Maze: solution 

The message is: 

En ĉi tiu labirinto estas multaj koridoroj. Ne timu, tamen; ni ne riskos perdi vin! 

The world of Esperanto 

 

Esperanto House, Barlaston 

Esperanto House is the headquarters of the Esperanto-Asocio de 

Britio (Esperanto Association of Britain). 
 
It is purpose-built and houses, among 

other things, the Butler Library which 

contains a substantial collection of 

Esperanto books and archive material. 

It is also used as a venue for smaller 

meetings and courses.  

 


