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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 3  -  N O V E M B R O   2 0 1 4  

 

Tous à l’AG du 5 décembre prochain 18h30, salle 04 de l’AGLCA…Outre les 
incontournables de toute AG (rapports et élections) il y sera présenté le grand 
projet jumelé coréen/français « UK 2015 » et nous saluerons notre amie Ana, 
prête à retourner au pays… apporter de quoi partager le casse-croûte.… 

 

Pli malpli saĝaj Zamenhofaj proverboj kaj 

esprimoj… 

Elektadis sen fino, edziĝis kun porkino. 

Elmetu mielon, muŝoj alfluos. 

Elverŝi sur iun sian koleron. 

Eminentas ŝuldanto, malbona paganto. 

En abelujon ne blovu. 

En akvo malklara, oni fiŝkaptas facile. 

En amaso eĉ morto estas pli gaja. 

En arbaro sidas sed arbojn ne vidas. 
 

En buŝo Biblio, en koro malpio. 

En ĉeesto amata, en forest’insultata. 

En ĉiu aĝo devas kreski la saĝo. 

En ĉiu kranio regas aparta opinio. 

En ĉiu malbono estas iom da bono. 

En ĉiu objekto troviĝas difekto. 

En ĉiu translokiĝo estas parto de ruiniĝo. 

En dom’ de pendigito, pri ŝnuro ne parolu. 

En feliĉo ne fieru, en malfeliĉo esperu. 

En fremda tegmento li flikas la truon, sed en 

propra ne vidas la fluon. 

 

Internacie ridu… 

Malplena cerbo. 

Instruistino de elementa lernejo instruas pri homa sangcirkulado. Por simpligi la klarigon, ŝi demandis : 

«  Se mi staras surkape, mia sango fluos en mian kapon, kaj mia vizaĝo fariĝos ruĝa, ĉu ne ? » 

«  Jes ! » la klasanoj diris. 

«  Do, kial sango ne fluas en miajn piedojn, kiam mi staras ordinare surpiede ? » 

«  Ĉar viaj piedoj ne estas malplenaj » respondis eta lernanto. 

Ŝtelisto bedaŭras. 

Leginte en la ĵurnalo novaĵon pri iu ŝtelisto punita, edzo diris : 

Edzo : « Se iu ŝtelas ion, li ĉiam bedaŭros. » 

Edzino : « Ankaŭ vi ŝtelis miajn lipojn antaŭ nia geedziĝo. » 

Edzo : « Pro tio mi diras. » 

Novedzino. 

Amikino de novedzino demandis ŝin, kia estas la edzina vivo. La novedzino respondis : 

« Ne multe malsamas. Nura diferenco estas, ke antaŭ mia edziniĝo, mi sidis ĝis meznokte, atendante 

Georgon reiri al sia hejmo. Nuntempe mi sidas ĝis meznokte, atendante Georgon reveni al nia hejmo. “ 
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Bone meditu…itu : La Kapo de la Cikatrulo. 

Antaŭ pli ol dudek jaroj, al nia vilaĝo frekventis mezaĝa 
kastristo por porkidoj. Laŭ la dialekto, li ne estis nia 
samprovincano. Oni ne sciis pri liaj veraj nomoj kaj 
hejmloko. Ili do simple nomis lin « cikatrulo » ĉar 
sennombraj kavetoj kovris lian tutan vizaĝon. Kvankam cxiuj plenkreskuloj 
opiniis lin afabla kaj bonkora, tamen por ni, infanoj, precipe knabetoj, li estis 
multe pli timinda ol tigro. Kiam niaj petolaĵoj ĉagrenis la plenkreskulojn, ili 
timigis nin per tigroj aŭ lupoj. Vidinte tion ne tre helpa, ili kutime ekminacis 
per cikatrulo, la kastristo. Ĉiam ajn tio povis teni nin kvietaj kaj obeemaj 
almenaŭ por momento.  
Ĉiufoje kiam ni knabetoj vidis lin de tre malproksime, ni senprokraste 
forkuris aŭ kaŝis nin, por ke li ne vidu nin. En okazo, ke ni estis tro proksimaj 
al li por forkuri aŭ kaŝiĝi, ni do forte kovris nian subventron per ambaŭ 
manoj, kaj timeme, sed ŝajne ameme vokis lin « avo » kun peto : « Avĉjo 
cikatrulo, ne kastru min, mi estas bona knabo . » Tamen, li ofte milde palpis al 
ni la kapon, kaj metis la alian manon en sian poŝon. Tio ja estis timinda, kaj ni 
ofte estis tro timigitaj por forkuri aŭ plori, sed ne malofte anstataŭ tranĉilon, 
li elprenis por ni bombonojn. Tiam ĝuante liajn dolĉajn bombonojn, ni 
kontaŭvole nomis lin « avĉjo » kaj samtempe fikse rigardis lian mildan 
vizaĝon kun espero en la koro, ke li ne plu metu sian manon en la poŝon. La 
knabinetoj estis tre feliĉaj pri tio, ĉar ili havas nenion por fortranĉi kaj ili eĉ 
ofte sin defendis per proklamo : « Se vi molestus min, mi dirus al avĉjo 
cikatrulo, ke li kastru vin. » Mi vere enviis la knabinetojn kaj ofte riproĉis 
mian panjon kun ploro, pro tio, ke ŝi naskis min knabo.  
Tamen dum iu periodo oni ne plu vidis la cikatrulon. Oni eksopiris al li, kaj 
maltrankviliĝis rigardante siajn porkidojn ne kastritajn. Iuj supozis, ke li 
estis perforte kondukita al sia hejmloko dum la aliaj opiniis ke io malbona 
trafis lin. Baldau alvenis timinda novaĵo, ke cikatrulo estis murdita kaj oni eĉ 
trovis lian kapon en kampo de terpomo. Tio ege malĝojigis la plenkreskulojn 
ĉar en nia regiono estis neniu alia kastristo krom li. Tamen la novaĵo 
plezurigis nin knabetojn, en la komencaj kelkaj tagoj, kiam ni rekontis unu la 
aliajn en la amiketa rondo, la unuaj vortoj ja estis : « Ĉu vi scias, ke la 
cikatrulo estas morta ? Li ne plu venos kastri nin. Tamen la ĝojinta afero 
donis al ni pli da turmentiĝo. Pro la novaĵo, la virinoj ne plu kuraĝis eliri el la 
vilaĝo kaj la plenkreskuloj ne plu permesis nin ludi en malproksima loko aŭ 
en malfrua vespero, timante, ke ni fariĝus aliaj viktimoj de murdistoj.  
Tiu maltrankviliga situacio daŭris pli ol unu jaro antaŭ ol la cikatrulo 
eksteratendite aperis en nia vilaĝo. Li tute ne mortis sed nur estis 
malliberigita kelkan tempon, por ke oni detranĉu lian voston.* Ho ! Li eĉ 
havis voston, sed kiel ni ne rimarkis ĝin antaŭe ? Ni ne povis deteni nin de 
miro kaj scivolemo. Tio ja estis la afero, kiun ni komprenis nur post multaj 
jaroj. Do kiel ekaperis la onidiro, ke oni enterigis lian kapon en la kampo ? 
Iom post iom mi trovis la devenon de tio. La kaŭzo estas tre simpla sed iom 
surpriziga. En iu loko, ne tre malproksime, oni sin okupis en kolektado de 
terpomoj. Subite, iu trovis terpomon tiel grandan kiel bovlon. Iuj asertis 
ŝerce, ke tiu rara terpomo tre similas al la kapo de cikatrulo. Dum ili ĉirkaŭis 
la eksterordinaran terpomon, rigardante kaj ŝercante, iu preterpasanto 
hazarde kaptis fragmentojn de iliaj babiladoj, kaj supozis, ke la cikatrulo 
estis mortita. Jen kial la simpla sensencaĵo kaŭzis grandan sensacion en nia 

cikatro = cicatrice 
 
frekventi: vizitadi 
kastri = castrer 
 
 
 
kavo = trou, cavité 
 
petoli = plaisanter 
ĉagreni = chagriner 
minaci = menacer 
obei = obeir 
 
prokrasto = retard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
molesti = 
maltraiter 
 
 

sopiri = regretter, 
soupirer vers 
 
 

trafi = atteindre 
murdi = assassiner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onidiro = ouï dire 
 
 
 
 
 

ŝerci = plaisanter 
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regiono. Pli ol dudek jaroj jam pasis ĝis nun, tamen mi neniam forgesis la 
cikatrulon, kiu jam mortis delonge. La kialo estas tre simpla : en mia vivo, ne 

tre longa, ofte aperas tiaj aferoj, kian kaŭzis la kapo de cikatrulo. De tempo al 
tempo, ankaŭ mi fariĝis inicianto aŭ viktimo de tio. Tio ofte dronigis min en 
longtempa meditado. Kial oni nur emas sin kaĉigi en sensencaj supozoj aŭ 
onidiroj, sed ne volas meti sin en esploron kaj pripenson pri la vero ? 

 " Fortranĉi voston" Iama politiko en ĉinio, kiu malpermesis sinprofitigi per 

kromokupo , opiniante tion " la vosto de kapitalismo. " 

Verkis Miaohui (ĉina amiko bonzo kaj esperantoparolanta) 

 

 

senco = 
signification 
droni = noyer 
kaĉo = purée 
 
 
 
 
krom-okupo, 
 

 
Voici une sélection de vidéos en espéranto apparues sur internet au cours du mois d'octobre 2014 : 

- "Le secret du roi" conte illustré raconté et soustitré en espéranto : The King's Secret: Learn Esperanto with 

subtitles - Story for Children "BookBox.com" 

- Reportage à propos de l'espéranto sur la chaîne Alsace Eurométropole : 

http://www.alsace20.tv/VOD/News/Strasbourg_Eurometropole/Le_6_minutes_Eurometropole-- xmepY6qFn7 

- Quelques éléments biographiques sur Isaac NEWTON : Vikipedio: Isaac Newton (Esperanto) 

- Est-il encore important d'avoir des émissions radiophoniques en espéranto ? Esperanto-radio - Ĉu ankoraŭ grava? 

- Conférence sur les sytèmes de retranscription des sons à travers le monde : Skribsistemoj: kiel la homaro 

reprezentas la sonojn tra la mondo 

- Tomasz Chmielik présente divers ouvrages en espéranto : 

Tri verkoj el albana literaturo en Esperanto - Tomasz Chmielik 

La hejmon havis mi... - Tomasz Chmielik - Esperanto 

- Extrait de la pièce de théâtre "Analfabeto" : Analfabeto - Studenta Esperanto-Klubo 

- Spectacle de marionettes "Le chien qui ne pouvait aboyer" : La hundo, kiu ne povis boji - Ŝtata Pupteatro Vraca - 

Esperanto 

- Conférence à propos de l'ouvrage "Poemo de Utnoa" du poète espérantiste catalan Abel MONTAGUT : Pri 

"Poemo de Utnoa" - Nicola Ruggiero - Esperanto 

- Comment utiliser le logiciel "Premiere elements pour faire un montage vidéo : Kiel uzi Premiere Elements por 

redakti filmojn. 

- Ĵak Le Puil chante "Sen iluzi" : "Sen elizi'" - Ĵak Le Puil - Nova album' - Vinilkosmo 

- Présentation de la ville colombienne Medellin : 20a KONGRESO DE ESPERANTO MEDEĜINO 2014. 

- Bande annonce concernant un projet de série de petits films humoristiques en espéranto : Kiel uzi Premiere 

Elements por redakti filmojn. 

- Dessin animé hongrois doublé en espéranto (2ième épisode) : Bero kaj Bebenjo - La eta burdino (fabelo en 

Esperanto) 

- Apprenons l'espéranto avec Kroko le crocodile (2ième épisode) : Esperanto Facila - Multkolora Mondo 

http://www.youtube.com/attribution_link?a=T6b_u9qpHp8&u=%2Fwatch%3Fv%3D251k9fgmHSw%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=T6b_u9qpHp8&u=%2Fwatch%3Fv%3D251k9fgmHSw%26feature%3Dshare
http://www.alsace20.tv/VOD/News/Strasbourg_Eurometropole/Le_6_minutes_Eurometropole-xmepY6qFn7
http://www.youtube.com/attribution_link?a=mI7UBQlDDZ4&u=%2Fwatch%3Fv%3D04E-PN760gE%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=R35Me-AesY4&u=%2Fwatch%3Fv%3DA6Qg88fpDY8%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=eXFPF941Cq4&u=%2Fwatch%3Fv%3DSkrKArBE8h8%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=eXFPF941Cq4&u=%2Fwatch%3Fv%3DSkrKArBE8h8%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=MQ6vg61pvYw&u=%2Fwatch%3Fv%3D_Y1BL5NJVac%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=CXzZ9XEE4LQ&u=%2Fwatch%3Fv%3DONkclqTbXbI%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=8jFeRsWmO7Y&u=%2Fwatch%3Fv%3DKjIQ1qHuOZY%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=QecaP5SdAYo&u=%2Fwatch%3Fv%3DMzsPxRFfVHU%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=QecaP5SdAYo&u=%2Fwatch%3Fv%3DMzsPxRFfVHU%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=xW_Vgzdws7k&u=%2Fwatch%3Fv%3DBBQbfomyODA%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=xW_Vgzdws7k&u=%2Fwatch%3Fv%3DBBQbfomyODA%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=D4dhjTLwC4E&u=%2Fwatch%3Fv%3DroYHjOdiMWo%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=D4dhjTLwC4E&u=%2Fwatch%3Fv%3DroYHjOdiMWo%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=1eRyLifXTYw&u=%2Fwatch%3Fv%3D7Ifd_Wn44kA%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=35hQRjkLrb8&u=%2Fwatch%3Fv%3DLKruMWsZysQ%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=D4dhjTLwC4E&u=%2Fwatch%3Fv%3DroYHjOdiMWo%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=D4dhjTLwC4E&u=%2Fwatch%3Fv%3DroYHjOdiMWo%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=3J5yKxiTeag&u=%2Fwatch%3Fv%3DpVMOFjFoHHE%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=3J5yKxiTeag&u=%2Fwatch%3Fv%3DpVMOFjFoHHE%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=aQLpyZJgDqw&u=%2Fwatch%3Fv%3Dorvx4ltcCPc%26feature%3Dshare
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- Qu'est-ce que le succés ? Kio estas sukceso? 

- Conférence sur la formation des mots spécialisés en espéranto :parto 1 

- Découvrez la Corée du Sud grâce à l'espéranto :Venu kaj ĝuu Koreion per Esperanto! 

- "Le catalan, une langue pour tous" : "El català, llengua per a tothom", subtítols en esperanto 

- Présentation de la statue de Ricardo CODORNIU (pionnier de l'espéranto en Espagne) : Statuo de la pioniro 

Ricardo Codorniu - Esperanto 

- Allucution de Tibor SEKELJ : Homoj kaj Esperanto - Tibor Sekelj 

- Espérantistes togolais s'exerçant à chanter "La espero" :Togolandanoj kantas la himnon Espero 

- Petite allocution de Claude PIRON : Homoj kaj Esperanto - Claude Piron 

- Présentation du livre : "De Patagonio ĝis Alasko" de Tibor Sekelj : De patagonio ĝis Alasko - prezento de Josip 

Pleadin - Esperanto 

- Entretien avec Markéta Wilkus : Homoj kaj Esperanto - Markéta Wilkus 

- Anecdote historique à propos du nom d'une rue madrilène : Kato-strateto - Esperanto 

 

"Muzaiko" tuttempa esperanta retradio : 

http://www.radionomy.com/FR/radio/muzaikoinfo/listen 

 

 

Adiaù, Malou 
Nia samasocianino Malou forpasis, post longa malsano, 
je la aĝo 83. Ŝi ĝisfine rezistis kun granda kuraĝo kaj 
partoprenis multajn agadojn lastatempe. Ŝi venis de la 
departamento Lot et Garonne en la jaro 2008, kaj 
probable eklernis esperanton ĉirkaù 1990. 
Kelkaj membroj akompanis ŝin en la funebra 
ceremonio, dum kiu la pastoro de la ordeno « Rozo 
Kruco » substrekis ŝian nunan marŝon al la « granda 
lumo ». 

 

 

 

Bourg en Bresse 13/11/2014 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3D6ejv6MBkmbY%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253DhyKWacz_27A%2526feature%253Dshare&h=1AQFdmws6&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3DZiu9kXsmtLw%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253DKPGyJw9gav8%2526feature%253Dshare&h=iAQEAs-ur&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3DdkZf7TpvXJo%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253DOQ9FVOONGzg%2526feature%253Dshare&h=2AQFPTuZX&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3Df5NTiYDCpac%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253DQyvr6X7xOEU%2526feature%253Dshare&h=BAQEC6yta&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3DNs2VFzTippI%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253DxCVS9GzjHZM%2526feature%253Dshare&h=7AQGVLWeA&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3DNs2VFzTippI%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253DxCVS9GzjHZM%2526feature%253Dshare&h=7AQGVLWeA&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3DcSr_aYqH1ZM%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253DLofXeFmA7Z4%2526feature%253Dshare&h=uAQHBMdIn&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3DlpBhEuEpla4%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253DTkWd8o-6Mqg%2526feature%253Dshare&h=QAQFcfSTs&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3DpXnMmWHZvao%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253DLPuScZRdd64%2526feature%253Dshare&h=WAQGMR2Yt&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3DLmFAwK4N_L0%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253DIknebxF_w74%2526feature%253Dshare&h=PAQFveEqt&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3DLmFAwK4N_L0%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253DIknebxF_w74%2526feature%253Dshare&h=PAQFveEqt&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3DxdaXpHe0OrY%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253Dlfqct5OUKMA%2526feature%253Dshare&h=sAQGE195S&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3DJNb4C1fG2Z4%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253DGCxnUSvu7mU%2526feature%253Dshare&h=sAQGE195S&s=1
http://www.radionomy.com/FR/radio/muzaikoinfo/listen

