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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 1  -  S E P T E M B R E   2 0 1 4  

Post pluvhava somero, aùtuno venas kun belaj sunplenaj 

tagoj…Inverso estus plibone, sed ni (ankoraŭ) ne povas 

elekti…Multaj el ni jam retrovis la vojon al laborejo, al 

lernejo…ktp…Nia asocio denove ĝoje kunvenos post kelkaj 

tagoj por partigi novaĵojn, projektojn kaj fotojn…Ne 

forgesu : la 16an de septembro je la 18a – Ĉambro 023 de la 

« Maison des Syndicats ».  

Kikeri 

 

Kapelo en St 
Maurice 
d’Echazeaux 
(fotis 
Junĉjo) 

 

Plimalpli saĝaj proverboj kaj esprimoj de Zamenhof pri 

kelkaj temperamentoj. 

 
Li estas en acida humoro. 

Li estas en klopodoj de l’kapo ĝis piedoj. 

Li estas flamiĝema kiel rezina ligno (kiel keno). 

Li estas frotita kaj polurita. 

Li estas kompetenta kiel besto pri arĝento. 

Li estas portreto de sia patro. 

Li estas preskaŭ mia frato : nepo de kuzo de onklo de konato. 

Li estas vera hidrargo (mercure). 

Li faras princajn promesojn sed ne havas eĉ speson. (speso = 

internacia fikcia monunuo) 

Li faris sian lastan translokiĝon. 

 

 

Li havas ankoraŭ la lakton sur siaj lipoj. 

Li havas ankoraŭ printempon en kapo. 

Li havas ĉiun horon alian moron. 

Li neniam venkis la alfabeton. 

Li saltas gracie kiel urso ebria. 

Li salutas profunde kaj mordas hunde. 

Li scias kie la kankroj pasigas la vintron. 

Li ŝvitas ankoraŭ super la alfabeto. 

Li taŭgas nek por studo nek por ludo. 

Li vidas nur ĝis la pinto de sia nazo. 

Li zorgas pri ĝi kiel pri neĝo pasintjara. 

Li forpelis siajn piedojn. ( ça veut dire quoi ?) 

Li foriris kun longa nazo. ( ça veut dire quoi ?) 

 

 

Internacia humuraĵo 

Edzino ĉiam petanta monon. 

Du amikoj interparolas. 

« Al mi ne plaĉas mia edzino. Ŝi ĉiam petas de mi monon, monon, monon ! » 

« Por kio ŝi uzas monon ? » 

« Mi ne scias, ĉar mi neniam donis al ŝi monon. » 

Soldato, la plej bona edzo. 
Patro parolas al sia edziniĝonta filino : 

“Edziniĝu al soldato. La soldato scias kuiri, ordigas sian liton kaj loĝejon, kaj obeas ĉiujn ordonojn sen protesto.” 

Serioza malsanulo. 

A : “Mi certas, ke Petro longe restos en la malsanulejo.” 

B : « Ĉu lia malsano estas tiel grava ? Ĉu vi parolis kun la ĉefkuracisto ? » 

A : « Ne, sed mi vidis la flegistinon, kiu deĵoras tie en nokto. » 
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Régis (eksprezidanto de E°Bourg) 

vizitis nin komence de aŭgusto. 

Li venis en Bourg kun sia edzino Tea. Ili 

renkontiĝis père de E° kaj nun loĝas en 

Kartvelio. Kun granda ĝojo ni revidis 

lin. Ni volis pikniki kun ili ĉe « Les 

Conches » sed tiam fulmotondris kaj 

pluvegis. Feliĉe ni trovis ŝirmejon en la 

domo de Maryse, kaj pasigis agrablan 

vesperon, manĝante, drinkante (nur 

iomete), babilante kaj kantante. En tiu 

okazo, ni ĝoje revidis eksmembrojn 

Christiane kaj Brigitte.  

 

Tea kun sia bopatrino… 

 

 

Feliĉa grupo kaj feliĉa paro… 

 

Pere de E° - kaj gestoj – Maryse  klarigas al Tea,  kio estas vilaĝa panforno. 

 

 

Junĉjo analizas sangocirkuladon de Gilbert, el St Martin le Chatel. 

 

Prelego en Bourg en Bresse 

Vizito de Junĉjo. 
Post Greziljono kaj Pluezek, Junĉjo – naturkuracisto Seŭlo -  

vizitis nin fine de aŭgusto kaj komence de septembro. Post sia 

foriro, li prelegis ankaŭ en Grenoblo kaj Liono. 

Kvardeko da homoj – esperantistoj kaj neesperantistoj - sekvis 

lian prelegon en Bourg en Bresse la 28an de aŭgusto. 

Li klarigis la principojn de sia metodo : 

- Per pulsopalpado, malkovri ĉu la sango cirkulas 

ekvilibre en la korpo. La organoj, kiuj ne ricevas 

sufiĉe da sango malbone funkcias kaj riskas 

malsaniĝon. 
- Se necesas, restarigi la ekvilibron per manĝo de 9 

grenoj taŭge elektitaj, farunigitaj kaj miksitaj.. 
Dek ses pacientoj ricevis lian kuracadon, kaj nun manĝas 

plimalpli da krudaj farunoj laŭ lia preskribo. Jam kelkaj 

diversaj rezultoj aperis : revarmiĝo de manoj kaj piedoj, pli 

bona digesto, sento de leĝereco, piedoj malpli ŝvelintaj, 

malapero de aknoj. 

 
En akvon ! 
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Sites à visiter. (kompilitaj de Jacques Baratie, el E° Maine-et-Loir) 

Kikeri konsilas al vi ĉion rigardi…Tiel vi povos konstati kiel vivanta, diversa kaj moderna estas E°… 

 
Bienvenue au 100 ième congrès universel à LILLE vidéo diffusée par radio Chine Internationale : 

http://esperanto.cri.cn/721/2014/07/23/165s164540.htm 

- Invitation à participer aux études interlinguistiques de POZNAN par Ilona Koutny : Interlingvistikaj studoj en Poznan I. 

- Conférence "L''espéranto est-il une langue européenne" (1h) : ARKONES 2012: Ĉu Esperanto estas eŭropa lingvo? 

- Indonésiens apprenant l'espéranto : Belajar Bahasa Esperanto ( Learn Esperanto ) 

- Témoignage d'un participant sénégalais concernant le congrès universel de Buenos Aires : Esperantisto el Senegalio parolas pri la 99-a UK en 

Bonaero 

- Témoignage d'un participant chinois concernant le congrès universel de Buenos Aires : Esperantisto el Ĉinio parolas pri la 99-a UK en Bonaero 

- Rencontre de musiciens espérantistes à Auzerville : Elloke Tutmonden Trejnseminario - Auzerville (Francio) 

- Interview de Mark FELTES : Intervjuo kun Mark Fettes 

- Apprentissage de l'espéranto au Québec : Apprendre l'espéranto à Saguenay | ICI.Radio-Canada.ca 

- Reportage en espéranto sur diverses villes asiatiques : 

Singapuro 

Bankoko en 1990a jaro. 

Kualalupuro 

Tajpejo 

Katmanduo 

- Compte-rendu en quatre parties concernant la Somera Esperanto Studado (SES) 2014 : 

Raporto de Verda Stacio - SES 2014 parto 1 

Raporto de Verda Stacio - SES 2014 parto 2 

Raporto de Verda Stacio - SES 2014 parto 3 

Raporto de Verda Stacio - SES 2014 parto 4 

- Présentation de la Galice en espéranto : Galegio Fitur en esperanto 

- Visite du siège d'UEA (en 1990) : Centra Oficejo de UEA. 

-Traversée en bicyclette de la ville de Medigino (Colombie): Biciklado tra Medeĝino - Kolombio (Esperanto) 

- Retour en Chine d'un vase après 100 ans : Min Fanglei revenis hejmen post perdiĝo dum cent jaroj 

- Leçons de vietnamien en espéranto : 

Lernu la vjetnaman per Esperanto - leciono 1 - la alfabeto 

Lernu la vjetnaman per Esperanto - leciono 2 - konsonant-combinaĵoj 

Lernu la vjetnaman per Esperanto - leciono 3 - "mi" kaj "vi" 

- Extrait de western de Sergio LEONNE traduit en espéranto : La mitaj italaj vakerfilmoj (Spaghetti Western) 

http://esperanto.cri.cn/721/2014/07/23/165s164540.htm
http://www.youtube.com/attribution_link?a=GCwsCLC3SJU&u=%2Fwatch%3Fv%3DdNt4B0bHNDE%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=liZ4_dhZ3II&u=%2Fwatch%3Fv%3DsycGeLDsfv4%26feature%3Dshare
https://www.youtube.com/watch?v=0FhCt42dkd4
http://www.youtube.com/attribution_link?a=Xqq6R3X5Spo&u=%2Fwatch%3Fv%3DKlsqdOnYfLg%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=Xqq6R3X5Spo&u=%2Fwatch%3Fv%3DKlsqdOnYfLg%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=b6TnvmASNLU&u=%2Fwatch%3Fv%3Dm-EKPiDm53A%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=n6-3w2UV4qA&u=%2Fwatch%3Fv%3DemrzWTu5GLU%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=wof-Hop8Src&u=%2Fwatch%3Fv%3DKbRJcNP9H5A%26feature%3Dshare
http://ici.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2013/11/17/008-esperanto-langue-aprentissage.shtml
http://www.dailymotion.com/video/x210cvx_singapuro_travel
http://www.dailymotion.com/video/x210o4d_bankoko-en-1990a-jaro_travel
http://www.dailymotion.com/video/x210ssq_kualalupuro_travel
http://www.dailymotion.com/video/x210ubp_tajpejo_travel
http://www.dailymotion.com/video/x210wpe_katmanduo_travel
http://www.youtube.com/attribution_link?a=JaXXA7WUXZk&u=%2Fwatch%3Fv%3DXxY0eBjYt7E%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=38Zl-he15YA&u=%2Fwatch%3Fv%3D1CQ2ZrWW86Y%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=bg2-0w461LQ&u=%2Fwatch%3Fv%3DAV21o32C3Tk%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=cPUiM3xCeJ8&u=%2Fwatch%3Fv%3Dg7RUqjPQlsU%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=Av8JnMADGIU&u=%2Fwatch%3Fv%3DzOOeeA3jSP0%26feature%3Dshare
http://www.dailymotion.com/video/x210pjw_centra-oficejo-de-uea_travel
http://www.youtube.com/attribution_link?a=dCIvEdMVyKw&u=%2Fwatch%3Fv%3DWJ1BC-hi_tc%26feature%3Dshare
http://www.espero.com.cn/2014-07/08/content_32890571.htm#.U7ysbxNq5Zk.facebook
http://www.youtube.com/attribution_link?a=-qPRF6sLDLc&u=%2Fwatch%3Fv%3DjQmRFwFMDWY%26feature%3Dshare%26list%3DUUuR9OJFHFvPn257N5i2buWw%26index%3D8
http://www.youtube.com/attribution_link?a=VfzJlDI0Brw&u=%2Fwatch%3Fv%3DwYED6aiipVI%26feature%3Dshare%26list%3DUUuR9OJFHFvPn257N5i2buWw%26index%3D4
http://www.youtube.com/attribution_link?a=fQhlCkPbcao&u=%2Fwatch%3Fv%3DUvJA-I_sFqo%26feature%3Dshare
http://vimeo.com/101073466
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- Dessin animé japonais traduit en espéranto : Hikaru no Go - V parto (Esperante-Hebree) 

- Chanson "Thé et amour" : Sepa & Asorti - Teo Kaj Amo (Feat. Pablo Diaz) 

- Anna et Gujom' chantent ensemble : Anonco miprovi2 

- Pasodoble en espéranto : Vin Revidi (pasodoblo) : Mélanie Prin 

- Concert de Nico Aluisio au cours du congrès universel d'espéranto de Buenos Aires :  

Nico Aluisio kantas "Mi Sopiras" 

Nico Aluisio kantas "Vagadi Sencele" 

Nico Aluisio kantas "Apudmoskvaj Vespero" 

Nico Aluisio kantas "Pli Ol Nenio" 

Nico Aluisio kantas "En Bona Espero" 

Nico Aluisio kantas "Melankolia Trajn-Kanzono" 

Nico Aluisio kantas "Liza Pentras Bildojn" 

 
 

 

Ça se passera dans notre association dans les jours prochains…   

- Mardi 16 septembre à 18h salle 023 de l’ex-Maison des Syndicats, réunion dite « de 

retrouvailles » Seront invités non seulement les membres de notre association, mais aussi tous 

ceux qui s’intéressent, de près ou de loin à l’E°. On y fera- entre autres - le point sur les besoins 

en apprentissage de la langue. (apporter son piquenique à partager). 

- Les 26, 27 et 28 septembre : stage régional dit « du Jura » organisé aux Rousses. 

Une quizaine de membres de notre association y participeront pour améliorer 

leur niveau d’E° et visiteront la célèbre « désalpe » en Suisse.    

- Lundi 29 septembre (18h) chez Bernard Poncet, 19, rue des Rainettes à 

Montrevel, réunion du CA avec un important ordre du jour principalement 

consacré aux activités de 2015.  

- 30 septembre, Ana commencera son « séjour longue durée » à Bourg, pour lequel 

beaucoup d’informations seront données pendant la réunion de retrouvailles. 

Les émissions prochaines de Radio-B (ex Tropiques FM) et RCF : 

Lundi 15 septembre sur Radio-B : 7h30, 8h30 et 12h30 

Jeudi 18 septembre sur RCF 19h16 puis le lendemain 11h45 

…et ainsi de suite tous les 15 jours… 

Radio-B : 90 MHz ou  http://www.tropiquesfm.fr/tropiques-fm-player.php 

RCF : 93,9 MHz ou http://www.rcf.fr/radio/rcf01/ 

 

Bourg en Bresse 9 septembre 2014. 

 

http://vimeo.com/102455894
http://www.youtube.com/attribution_link?a=rdoMw3OQjo0&u=%2Fwatch%3Fv%3DRC-MF2L__K4%26feature%3Dshare
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3D980SSb_VeLE%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253D9kcVZ66CkSs%2526feature%253Dshare&h=BAQEa-J4O&enc=AZOlzYbP6u-rHbmh9eguLKvDDSci5RFO_s2u_88FTZo_z8KUqf8lb13F5itBTUVTeWSafwegmyT3okjQ22eGgESbx_t-7fx1SkbFubEXOl-eSbZygSTYUIRM9TxylhWu2-RzTt4gQOOTexSbO2qyl9k_&s=1
http://www.youtube.com/attribution_link?a=pdTgKGHJtoo&u=%2Fwatch%3Fv%3DLhSdaC6H1BE%26feature%3Dshare
http://vimeo.com/102476027
http://vimeo.com/102479661
http://vimeo.com/102482538
http://vimeo.com/102486252
http://vimeo.com/102510956
http://vimeo.com/102513131
http://vimeo.com/102556903

