Libera Esperanto-Libro / Chapter 4 / Ana Pana 1–10 (Basic course)

Text for Part 4
Novjorko estas grandega urbo. En tiu urbo loĝas ĉirkaŭ
ok (8) milionoj da homoj. Multaj domoj en Novjorko
estas ege altaj. Tie laboras multaj bankuloj kaj
financuloj. Novjorko estas grava financa centro. En
Novjorko estas ankaŭ granda domo de Unuiĝintaj
Nacioj (UN). Tie laboras multaj diplomatoj kaj aliaj
gravuloj. Meze de la urbo troviĝas granda kaj bela
parko. Ĝi nomiĝas “Centra Parko”. Se vi iam estos en
Novjorko, vizitu ĝin.

Grammar notes for Part 4
da: A preposition used to express quantity. It’s never used between a number and a noun, but it’s
always used when linking a noun that expresses quantity with another noun, or when linking an
adverb of quantity with a noun. E.g.:
• ok milionoj da homoj (eight million people)
• glaso da akvo (a glass of water)
• multe da laboro (a lot of work)
-ul-: A suffix used to indicate a person with a specific trait. E.g.:
• bankulo (banker), gravuloj (important people),
junuloj (young people), maljunuloj (old people)
-iĝ-: A very important suffix that is best explained with examples:
• Mi movas la manon. (I move my hand.)
Mia mano moviĝas. (My hand moves.)
• Ŝi trovis parkon en la urbo. (She found a park in the city.)
La parko troviĝas en la urbo. (The park is [to be] found in the city.)
• Mi nomas ŝin Liza. (I call her Liza.)
Ŝi nomiĝas Liza. (She’s called Liza.)
-eg-: A suffix used to make something bigger or stronger. E.g.:
• grandega urbo (a huge city)
• ege altaj (very tall)
(also: altegaj)
• bonege (excellent)
• domego (a mansion)

Hints on the text of Part 4
1) In Esperanto, there is often more than one way to say the same thing. In this text, we find the
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expression meze de la urbo (in the middle of the city). You could also say en la mezo de la urbo.
The flexible nature of Esperanto grammar allows this.
2) Sometimes the grammar needs adjustment to suit the words you choose. An alternative form
of multa mono (a lot of money) is multe da mono, which means the same thing. Adverbs do not
describe nouns; so we need the word da to link multe with mono in the second example.
Similarly, a noun can’t describe another noun, but you can connect them with da; so the third
choice, while rare, is multo da mono. The word kiom behaves like a noun or adverb, so we use
da to link it to other nouns: Kiom da mono? (How much money?)
3) In this part, you may have noticed the phrase ok milionoj da homoj, while the previous part
mentioned kvin personoj. Both involve numbers; why is the grammar different? The word
miliono is a noun relating to quantity. As we just learned, we need the word da in order to
connect a noun of quantity with another noun. But the word kvin (like all number words that
don’t end in -o) is a simple numeral rather than a noun. So there’s no need for a special word to
tie it to nouns, just as no linking word is needed for other number–noun combinations (3 domoj,
532 urboj, etc.). Only a few very large numbers end in -o: miliono (million), biliono (billion), etc.
4) The suffix -eg- strengthens the meaning of a root. The adverb tre also indicates a high or
strong degree. We typically don’t use tre and -eg- together, since the meaning would be
somewhat repetitive. We say tre granda or grandega but rarely tre grandega.

Questions for Part 4
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Kio estas Novjorko?
Kiom da homoj loĝas en Novjorko?
Kiel nomiĝas la granda parko en Novjorko?
Kiuj laboras en la altegaj domoj?
Ĉu vi loĝas en granda urbo?
Kiom da homoj loĝas en via urbo/regiono?

Translation exercise for Part 4
Try to translate the above text about Ana. (There's a suggested translation at the end of the chapter.)

Part 5 – Vizito
New words for Part 5
fermi – to close
eniri – to enter
io – something
akvo – water

pordo – door
peti – to ask (for something)
suko – juice
jen – here is
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pomo – apple
vivo – wine
semajno – week
interese – interesting
nun – now

dum – during
kompreni – to understand
ĉi tie – here
ĉe – at
ili – they

tempo – time
nur – only
antaŭe – before
danki – to thank
prezenti – to present

Text for Part 5
(Mark malfermas pordon.)
Mark: – Bonvenon!
Ana: – Dankon!
Mark: – Eniru, mi petas.
Ana: – Dankon.
Mark: – Ĉu vi volas trinki ion?
Ana: – Jes, volonte.
Mark: – Ĉu vi volas sukon aŭ akvon?
Ana: – Sukon, mi petas.
Mark: – Jen por vi. Estas pomsuko.
Ana: – Mi dankas.
Mark: – Ĉu vi dum longa tempo loĝas en Novjorko?
Ana: – Jes, dum mia tuta vivo.
Mark: – Mi komprenas. Mi nur dum tri semajnoj loĝas ĉi tie.
Ana: – Kie vi loĝis antaŭe?
Mark: – Antaŭe mi loĝis en Ĝenevo, Svislando.
Ana: – Interese.
Mark: – Miaj gepatroj trovis bonan laboron ĉe UN en Novjorko.
Ana: – Ĉu viaj gepatroj laboras tie nun?
Mark: – Jes, ili estas diplomatoj.
Ana: – Mi komprenas.
Mark: – Venu, mi prezentos mian familion al vi.

Grammar notes for Part 5
volas: The verb volas can be used in various ways, e.g.:
1. volas:
Mi volas. (I want.)
2. volas -n:
Mi volas akvon. (I want water.)
3. volas -i:
Mi volas trinki. (I want to drink.)
saluton: Saluton is short for Mi donas saluton al vi (I give you a greeting). The word saluto
means “greeting”. Other salutations and wishes work the same way: dankon (thank you), bonan
nokton (good night), and feliĉan naskiĝtagon (happy birthday).
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Hints on the text of Part 5
You’ve already seen the -n ending several times in this course. As you’ve learned, it marks the
direct object of a sentence. Of course, to know when to use it, you have to decide if a word is a
direct object or not. This can be among the most difficult tasks for beginners of Esperanto, so here
are a a few tips:
•

•

•

The direct object is the person or thing that is directly affected by the action of the verb.
For example:
•

Mi trinkas akvon (I drink water) – Mi is the person doing the action (subject);
trinkas is the action (verb); and the water (akvon) is what the drinking is being
applied to.

•

Mia frato skribas longan leteron (My brother writes a long letter.) – Mia frato is
the subject, skribas is the action, and the letter (longan leteron) is the thing that the
action is directly affecting (and, in this case, creating).

If the verb is a form of esti (to be), or fariĝi (to become), or if it has the suffix -iĝ-, then do
not use -n. These verbs are all intransitive, which means they don’t have a direct object.
For example:
•

Mi estas diplomato. (I am a diplomat.)

•

Vi fariĝos bankulo. (You will become a banker.)

•

Mia frato nomiĝas Jozefo. (My brother’s name is Joseph.)

Is there a preposition between the verb and the word in question? If so, the word can’t be a
direct object, and -n is not normally used. For example:
•

Johano loĝas en domo. (John lives in a house.)

•

Mi skribas al Maria. (I write Mary, I write to Mary.)

(The -n ending appears after a preposition only in a few special circumstances that
beginners don’t often encounter. You will learn more about this later.)

Questions for Part 5
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Kion volas Ana trinki?
Dum kiom da jaroj loĝas Ana en Novjorko?
Kie Mark loĝis antaŭe?
Kie laboras la gepatroj de Mark?
Kio estas la gepatroj de Mark?
Dum kiom da tempo vi loĝas en via urbo/regiono?

Translation exercise for Part 5
Try to translate the above text about Ana. (There's a suggested translation at the end of the chapter.)
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Part 6 – Prezentoj
New words for Part 6
panjo – mom, mum
renkonti – to meet
kato – cat
ŝati – to like
ne – no, not
ĉar – because
morti – to die

paĉjo – dad
nomi – name
kiel – how
bonege – excellent
sed – but
hundo – dog
bedaŭri – to regret

agrable – nice
diri – to say
bela – beautiful
jam – already
kial – why
ni – we

Text for Part 6
Mark:
Patrino de Mark:
Ana:
Patrino de Mark:
Ana:
Mark:
Ana:
Patro de Mark:
Mark:
Ana:
Mark:
Ana:
Zap:
Mark:
Ana:
Mark:
Ana:
Mark:
Ana:
Mark:
Ana:
Mark:
Ana:
Mark:
Ana:
Mark:
Ana:

– Jen estas mia panjo.
– Saluton, Ana!
– Saluton!
– Mi nomiĝas Nina.
– Agrable renkonti vin.
– Jen mia paĉjo. Li nomiĝas Kristofer. Sed multaj nomas lin Kriĉjo.
– Saluton, Kristofer!
– Agrable renkonti vin, Ana. Diru Kriĉjo, mi petas.
– Ankaŭ estas kato en nia familio.
– Kiel ĝi nomiĝas?
– Ĝi nomiĝas Zap.
– Bela vi estas Zap.
– Mjaŭ.
– Li jam ŝatas vin.
– Bonege. Mi jam ŝatas lin.
– Ĉu vi havas katon?
– Ne, sed mi ŝatus havi katon.
– Kial vi ne havas katon?
– Ĉar miaj gepatroj ne volas havi katon.
– Mi komprenas.
– Ĉu vi havas ankaŭ hundon?
– Ne nun. En Svislando ni havis hundon.
– Kial vi ne havas ĝin ĉi tie?
– Ĉar ŝi mortis antaŭ du jaroj.
– Mi bedaŭras. Kiel ŝi nomiĝis?
– Ŝi nomiĝis Zip. Sed nun ni havas Zap.
– Jes, tre bone.
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Grammar notes for Part 6
-nj-: A suffix used to create short forms of female names. E.g.: patrino – panjo, Ana – Anjo.
-ĉj-: A suffix used to create short forms of male names. E.g.: patro – paĉjo, Kristofer – Kriĉjo.
kial – ĉar: Questions that start with kial should be answered with ĉar. E.g.:
• Kial vi venis? (Why did you come?)
Ĉar mi volis. (Because I wanted to.)
• Kial vi ne havas katon? (Why don't you have a cat?)
Ĉar mi estas alergia kontraŭ katoj. (Because I'm allergic to cats.)
• Kial vi dormis? (Why were you sleeping?)
Ĉar mi estis tre laca. (Because I was very tired.)

Hints on the text of Part 6
The word jen means “here is”, “this is”, “there is”, “voilà”. The use of jen is flexible; you can say
both Jen mia frato, and Jen estas mia frato (This is my brother).
For a dog, cat, or other animal, you can use the pronoun ĝi, but you can also use li or ŝi if you
prefer to do so.

Questions for Part 6
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Kiel nomiĝas la patrino de Mark?
Kio estas la nomo de la kato de Mark?
Ĉu Ana ŝatus havi katon?
Kial Ana ne havas katon?
Kio okazis pri la hundo de Mark?
Kiel nomiĝis la hundo de Mark?

Translation exercise for Part 6
Try to translate the above text about Ana. (There's a suggested translation at the end of the chapter.)

Part 7 – La familio de Ana
New words for Part 7
do – so
plej – most
ĉambro – room
ĝemelo – twin
kuirejo – kitchen

pli – more
posedi – own
similas – are similar
kiom – how much, how many
necesejo – toilet
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ol – than
apartamento – apartment
fakte – in fact
da – (quantity) of
entute – altogether
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sama – same

dormi – to sleep

salono – livingroom

Text for Part 7
Jen mia familio!
En mia familio estas kvin (5) personoj. Estas mi, mia patrino
kaj mia patro. Mi havas ankaŭ fraton kaj fratinon. Mi do
havas du gefratojn. Ili estas pli junaj ol mi. Mia patrino estas
la plej aĝa en nia familio.
Miaj gepatroj posedas apartamenton. En ĝi ni loĝas. En la
apartamento estas tri dormoĉambroj, salono, kuirejo, kaj
necesejo. Do, entute estas ses (6) ĉambroj. Mi havas mian
ĉambron kaj miaj gefratoj havas sian ĉambron.
Miaj gefratoj tre similas. Ili fakte estas ĝemeloj. Mia fratino
havas dek du (12) jarojn. Kiom da jaroj havas mia frato?
Ankaŭ dek du. Ĝemeloj ja estas samaĝaj :-).

Grammar notes for Part 7
-ej-: A suffix used to denote places. E.g.:
• kuiri (to cook)
kuirejo (kitchen)
• lerni (to learn)
lernejo (school)
• vendi (to sell)
vendejo (store)
ge-: A prefix used to indicate both sexes together. E.g.:
• gepatroj (parents), gefratoj (siblings)
(Some people feel it’s important to say gejunuloj and geamikoj instead of junuloj and amikoj,
to emphasize that people of both sexes are included. Others use the words amikoj and junuloj in
a gender-neutral way.)
pli … ol …: Used for comparison. E.g.:
• Mi estas pli alta ol vi. (I am taller than you.)
• Ŝi estas pli forta ol li. (She is stronger than him.)
• Mi ŝatus havi pli. (I would like to have more.)
plej … el …: Used for comparison: E.g.:
• Mi estas la plej alta el ni. (I am the tallest of us.)
• Pipi estas plej forta en la tuta mondo. (Pipi is the strongest in the whole world.)
Kiom da …?: Used to ask about quantity. E.g.:
• Kiom da jaroj vi havas? (How old are you?)
• Kiom da mono mi ŝuldas al vi? (How much money do I owe you?)
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Hints on the text of Part 7
1) The -n ending is never used after the preposition da. For example, instead of *Kiom da jarojN
vi havas?*, it has to be Kiom da jaroj vi havas? (How old are you?). Instead of *Mi havas multe
da monoN*, it’s Mi havas multe da mono (I have a lot of money). (The sentence Mi havas
multon da mono is correct, but Mi havas multe da mono is more common.)
2) Don't ask Kiom da?. There has to be another word after da. You could ask Kiom vi volas?
(How much do you want?) or Kiom da suko vi volas? (How much juice do you want?)
3) An interesting feature of the prefix ge- is that ge-words have a plural form, because the prefix
indicates the presence of both sexes. Some modern Esperantists feel the need for a singular
version of ge-words; for example, *gepatro (parent), *gefrato (sibling). In traditional Esperanto,
ge-words are always plural, without exception. Will the language evolve so that everyone uses
the singular ge-? Only time will tell. In the meantime, you’ll almost certainly see it in the singular
from time to time.

Questions for Part 7
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Kiom da gefratoj havas Ana?
Ĉu la familio de Ana loĝas en propra domo?
Kial la gefratoj de Ana estas samaĝaj?
Ĉu vi havas gefratojn?
Kiom da ĉambroj havas via apartamento/domo?
Ĉu vi estas la plej juna en via familio?
Kiu estas la plej maljuna en via familio?

Translation exercise for Part 7
Try to translate the above text about Ana. (There's a suggested translation at the end of the chapter.)

Part 8 – Kiu estas Mark?
New words for Part 8
kiu – who
knabo – boy
pri – about
trovi – to find
ia – some kind of
nacio – nation
certi – to be sure
germana – German

li – he
lernejo – school
diversaj – various
komenci – to start
el – out of
lingvo – language
eble – maybe
krom – besides
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nova – new
paroli – to speak
afero – thing
semestro – semester
prave – right
ekzistas – exists
franca – French
itala – Italian

