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*  K I  K E R I  K A D O J*             

* C O C O R I C O S *                                                                         
B U L L E T I N   D E  L ’ A S S O C I A T I O N  «  E S P E R A N T O  B O U R G  E N  B R E S S E  »                                                                                                    

N ° 2 0  -  A O Û T   2 0 1 4  

Ĉu esperanto donas al vi alojn, planeojn, flugilojn ? 

Jen tri preskaŭ samsignifaj vortoj por demandi al vi, ĉu post iom da lernado de esperanto, 
vi sentis en vi pli de deziro vojaĝi, veturi, turismi, renkonti, interparoli, viziti, akcepti, 
konatiĝi, resume puŝi vian horizonton… Aŭ ĉu vi jam estis vojaĝema antaŭ ol lerni 
esperanton kaj lernis esperanton tiucele ? Ĉiaokaze, bonan vojaĝon, eĉ nur per sonĝo… 
Kikeri 
 

 

 

Pli malpli saĝaj Zamenhofaj proverboj meditindaj… 

Ĉifoje, Kikeri amuze elektis proverbojn teme de virinoj…Ĉiuj legontinoj bonvole pardonu kaj ne ofendiĝu…Ili komprenu, ke en 
la zamenhofa epoko, virinoj (kaj viroj !) ne estis tiaj kiaj nuntempe. 
 

Virina lango buĉas sen sango. 
Virina ploro sen valoro. 
Virina rideto pli kaptas ol reto.  
Virino batas per lango – aperas vundo plej sanga.  
Virino bonorda estas muta kaj surda. 
Virino eliĝis, kaleŝo senpeziĝis. 
Virino havas longan haron sed saĝon mallongan.                                                                      
Virino kolera pli ol hundo danĝera. 
Virino scias, la tuta mondo scias. 
Virta virino straton ne konas.  

 
 

 

Internacia humuro… 
Feino anoncas al geedzoj : « Ĉar vi estis modela paro dum 25 jaroj, mi faros al ĉiu el vi ambaŭ unu donacon laŭ  deziro. » La 
edzino : « Mi ŝatus havi longan vojaĝon en la tuta mondo… » La feino, per sia magia bastoneto, metis vojaĝbileton kaj 
grandan valizon en ŝian manon. La edzo : « Mi konsentas havi vojaĝon, sed kun virino malpli aĝa ol mi  je 30 jaroj. » Tuj la 
feino tuŝis la viron, kaj li tuj aĝis 80 jarojn… 

 
Knabino demandis al sia patrino kiel naskiĝis la unuajn gepatrojn. Ŝi respondis : « Dio kreis Adamon kaj Evan. Ili estis la 
unuaj, kaj havis infanojn, kiuj siavice havis infanojn… Tiel formiĝis la granda familia homaro. » Kelkajn tagojn poste, la 
knabino same demandis la patron. Li responde donis al ŝi alian version : « Antaŭ milionoj da jaroj, simioj evoluis ĝis kiam 
ili fariĝis homoj kiel ni hodiaŭ… » 
Surprizite de ĉi du malsamaj respondoj, la filineto reiris al sia patrino, kaj esprimis al ŝi sian surprizon…  « Ne ekzistas 
dilemo pri tio, la patrino klarigis, mi respondis al vi koncerne mian familion, kaj via patrino la sian… » 
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Cxu vi ŝatas modernan arkitekturon ? 

Ĉe Liono, la flughaveno nomiĝas « Saint Exupéry », nomo de la 

fama verkisto de « La Eta Princo », kiu naskiĝis en Liono en 

1900. La konstruaĵo de la stacidomo apude – kiu similas al 

birdo ekfluganta – estis arkitekturita de Santiago Calatrava 

Valls, fama hispana arkitekto. En la tuta mondo, oni povas trovi 

iliajn konstruaĵojn. Kikeri prezentas al vi kelkajn, esperante, ke 

ankaŭ vi ŝatas ilian modernecon. 

 

Aŭditorio en Santa Cruz de Tenerife ( Kanariinsuloj) 

 

Operejo en Valencio de Hispanio 

 

Stacidomo en Italio (rapida trajnlinio inter Milano kaj Bolonjo) 

 

Jen la fama talenta arkitekto 

 

Stacidomo Saint Exupéry (ĉe flughaveno) 

 

Malmö, en Sedio : Turnanta Turo (Twisting Tower), 190m,  

54 etaĝoj) 
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Internacia literaturo 

La tuta mondo aŭdis pri la eta Princo, verkita de Saint Exupery, pri kiu multe temas en 

tiu numero de Kikeri. Jen – por la plezuro-  la famaj vortoj de la disiĝo inter la eta 

Princo kaj la vulpo. Oni preskaŭ povus kredi, ke la aŭtoro verkis en esperanto… 

Tial la eta Princo malsovaĝigis la vulpon. Sed alproksimiĝis la horo de la foriro. 

« Ho», diris la vulpo, « mi ploros. » 

« Estas via kulpo », diris la eta Princo, « mi ne deziris por vi malbonon, sed vi volis, ke mi 

malsovaĝigu vin… » « Certe », diris la vulpo. « Sed vi ploros », diris la eta Princo. « Certe », 

diris la vulpo. « Do, vi gajnas nenion », diris la eta Princo. « Mi gajnas ion », diris la vulpo, 

« pro la koloro de la tritiko. » ( per tiuj vortoj, la vulpo mencias, ke la koloro de la matura 

tritikkampo similas al tiu de la hararo de la eta Princo).Kaj li aldonis : « Iru revidi la rozojn ! Vi 

komprenos, ke la via estas unika en la mondo. Revenu por adiaŭi, kaj mi donos al vi 

sekreton ». 

…. 

Kaj li revenis al la vulpo. 

« Adiaŭ, » li diris. 

« Adiaŭ, « diris la vulpo. « Jen mia sekreto. Ĝi estas tre simpla : oni bone vidas nur per sia 

koro. La esenco estas nevidebla per okuloj. » 

« La esenco estas nevidebla per la okuloj », ripetis la eta Princo por memori. 

 

Kion akiri de la vojagxo? (Ana/Sonĝanta de Koreio) 

 

En pasinta julio, 7 koreaj adoleskantoj, kiuj apartenas al Feliĉa 

Lernejo (LLG), vojaĝis 1 monaton en Orienta Eŭropo. La junaj 

paŝoj estis ĉiam pretaj translokiĝi ien ajn, ekz. al Hungario, 

Slovakio kaj Ĉeĥio. Ĉu vi povus supozi, kion ili malkovris dum 

la vojaĝo? Jen antikvajn jarcentajn arkitekturojn? Jen 

nekonatajn historiojn de Eŭropo? Kompreneble!  

Tamen, plej apartaj rikoltaĵoj de la vojaĝintoj estis renkonti 

kaŝitan sin mem kaj trovi memfidon. Iu knabo de nia grupo 

hazarde perdiĝis survoje. Kiel fari? En tute ne konata mondo, li 

estis sola kaj lia cerbo tre eĉ tro rapide funkciis por trovi solvon. 

Li tuj serĉis Macdonaldon por uzi reton. Helpe de la kontakto 

kun nia grupo, li sukcesis trovi la vojon. Ekde tiam kio okazis? 

Ĉiuj fariĝis atentemaj kaj ĉiam memvole kunportis mapon. Nun 

la knabo gardas memfidon, ĉar li mem sukcesis sole veturi per 

trajno, tramo kaj metroo en Eŭropo.  

Alia ekzemplo : iu knabino, kiu ofte aŭdas, ke ŝi ne havas 

cerbon. Ĉar ŝi ne havas necesan streĉon ĉiuflanke. Ŝia 

karaktero brile funkciis, kiam ŝi ekrenkontis fremdajn 

esperantistojn. Eĉ kiam aliaj lernantoj timis paroli kun 

fremduloj, ŝi tute ne aspektis streĉita kaj ĉiam ridis. 

Esperantistoj ŝatis amikiĝi kun ŝi, kvankam ŝi ankoraŭ balbutis 

esperante. La lernantoj nun alimaniere taksis ŝin kiel tiu, kiu 

lertas amikiĝi kun iu ajn.  

La nunaj adoleskantoj ne plu estas kiel antaŭe. Ĉijara E°-

vojaĝo ŝanĝis ilin. Vojaĝo ja kelkfoje rompas nian rutinan 

pensmanieron kaj eĉ renovigas nin mem. Ĉu vi samopinias pri 

tio? 

 
Adoleskantoj dancas en Slovakio 

 

 

 

En Budapeŝto, 
de dekstro al 
maldekstro : 
Ana, Minzi, 
Meta, Ji-seon, 
Akva, Filo, 
Kanta, Poe, 
Nami  

 

 

Haru, Minzi, Kanta kaj Filo en trajno 

 

Kanta, Nami, Ana, kaj Poe ĉe la muro « John Lennon »  
de Prago 
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Magiaj grenoj de Junĉjo, naturkuracisto, kiu vizitos nin fine de aŭgusto. Ĉu vi konas ilin ? 

 

                   ruĝa fabo                                                     sorgo                                                     milio 

       

                  bruna rizo                                          larmoj de Ĵob                                      malgranda nigra sojfabo 

 

                   maizo                                                          verda pizeto                                        malgranda milio                           

 

Kio baldaŭ okazos en nia asocio ? 

08/08/2014 : vizito de Régis, eksprezidanto de E°Bourg (2008-2012), kun lia kartvela edzino. RV ĉe Les Conches je la 

18a kun partigota pikniko.  

27/08/2014 : arrivée de Lee Sung Yun, dit Junĉjo, naturopathe coréen. Il  fera une conférence sur ses méthodes 

orientales le 28 août (18h), salle 04 de l’AGLCA. Dîner à partager. Le thème de cette conférence se prête 

parfaitement à l’invitation de non-espérantophones. Prière d’activer tous les réseaux qui se préoccupent de modes de 

vie alternatifs. Junĉjo restera une semaine parmi nous.Tous les membres de notre association qui souhaiteraient 

avoir une consultation particulière sont priés de se faire connaître (michel.fontaine13@orange.fr  -  06 08 48 85 20). 

Tous ceux aussi qui souhaiteraient soit l’inviter, soit lui faire visiter un élément de notre patrimoine local. Il est prévu 

aussi de lui faire connaître, avant son départ,  notre traditionnel piquenique annuel aux Conches : mardi 2 

septembre  à 18h.) 

15/09/2014 : début de la « franca turneo » de notre associée coréenne Ana. Ses étapes seront La Ciotat, Clermont-

Ferrand, Hérouville, Le Mans, Angers et finalement Bourg en Bresse où elle séjournera jusqu’au 10 décembre. 

16/09/2014 :  (18h) réunion traditionnelle dite « de retrouvailles ». Salle 026 de l’ancienne Maison des Syndicats. 

Dîner à partager. Le programme des cours et des pratiques cette année sera annoncé ce soir là. 

27 et 28/09/2014: week-end aux Rousses (Jura), organisé par E°Bourg… 
Bourg le 7 août 2014…la suite au prochain numéro… 
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