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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 4  -  D E C E M B R O   2 0 1 4  

Ne ĉie en la mondo oni celebras Kristnaskon. La nuna 
okcidenta kulturo iomete perdis ties ekzaktan signifon kaj 
orientuloj ofte kaptas la okazon nur por pli komerci. Kikeri 
- pere de paca lingvo E° - memorigas  al ĉiuj siaj legantoj la 
parolon de anĝeloj dum la kristnaska nokto : « Paco sur 
teron al ĉiuj bonvoluloj ! » Feliĉan Kristnaskon al ĉiuj ! 

Kikeri 

 

 

 

Pli malpli saĝaj Zamenhofaj proverboj kaj 

esprimoj… 

Ni amu nin frate, sed ni kalkuku akurate. 
Ni forgesas averton, sed memoras sperton. 
Ni vidas kiu ridas, sed kiu ploras ni ne 
vidas. 
Nigran kornikon sapo ne blankigos. 
Nigro sur blanko pruvas sen manko. 
Nin ĉiam ravas, kion ni ne havas. 
Nin instruas eraro, kiun faras najbaro. 
Nokte eĉ monstro estas belulo. 

 

Nova balailo bone balaas. 

Nuksoj venis kiam dentoj elfalis. 

Nur suferinto ŝatas feliĉon. 

Obstina kiel kaprino. 

Ofta festo, malplena kesto. 

Ofte ĉapo de kampulo kovras kapon de saĝulo. 

Ofte mano forgesas, kion buŝo promesas. 

Okulo de mastro pli ol beno de pastro. 

Okuloj estas pli grandaj ol ventro. 

Okulo ne atentas, dorso eksentas. 

Ripetado estas plej bona lernado. 

Saĝa estas la hundo post ricevo de vundo. 

 

Internacie ridu… 

Mensoguloj. 
Iu virino diris al komputila svatisto : 
« Mi nur volas edziniĝi kun sincera viro. Min ne interesas lia aspekto nek lia enspezo nek 
lia familia malantaŭo. » 
Poste iu viro venis kaj diris al la svatisto : 
« Mi nur volas edziĝi kun inteligenta virino. Min interesas nek ŝia beleco nek ŝia 
familio. » 
La komputilo tuj parigis la du personojn, ĉar ili havis komunan karakteron : ili ambaŭ 
estis mensoguloj. 
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Malsaĝa patro. 

Marko, reveninte hejmen de la lernejo, hezitante prezentis sian ekzamenrezulton al sia patro. 

Patro : « Marko, kial via ekzamenrezulto estas tiel malbona ? » 

Marko : “Ĉiuj miaj samklasanoj ricevis similan rezulton . “ 

Patro: “Kia ekskuzo! Mi aŭdis, ke Bilĉo, nia najbara knabo, lernis tre bone.” 

Marko: “Sed Bilĉo havas tre saĝan patron, ĉu ne?” 

Rimorso. 

Iu homo konsultis kuraciston : 

« S°Doktoro, mi ofte malbone kondutas, kaj estas riproĉita de mia konscienco.” 

La kuracisto demandis: “Ĉu vi deziras fortigi vian memregadon?” 

« Tute ne ! Mi deziras malfortigi mian konsciencon. » 

 

 

Kune al civitana transiro… 

Ni travivas Esperanton kiel alternativon al trudita modelo : teorie multlingvaneco, reale 

regado sen partigo de la angla, helpe de la hegemonio de novliberalismo en Eùropo kaj 

en la mondo. 

Ni travivas Esperanton kiel fratan lingvon de paco kaj amikeco inter la popoloj, kiu 

povus esti proponita al plimulto da volontuloj, kiam la trudado de la angla per eùropaj 

elitoj minacas la lingvan diversecon kaj la ekzistadon mem de multaj lingvoj. 

Samtempe, ni konstatas ke : 

• Ni bezonas en nia esperantista movado eliri el relativa izoleco kaj nevidebleco 

• En ĉiuj kampoj de la socio, pli kaj pli da organizaĵoj PROPONAS 

ALTERNATIVOJN : 

1. Kontraù le mizero, alian dispartigon de riĉaĵoj. 

2. Kontraù la malsato, subtenon al familia kaj kamparana 

agrikulturo. 

3. Kontraù la fimanĝo trudita de agroĥemio, revenon al simpla 

biologika kaj bonkvalita nutraĵo sen ĥemiaĵoj 

4. Kontraù la regado de financuloj, uzon de mono helpe de socia 

ekonomio,  baze de la kontentigo de fundamentaj bezonoj de 

tutmondaj popoloj. 

5. Kontraù la ĉiama serĉo de kreskado kaj la sinsekva malŝparado, 

kiu elĉerpas nian planedon kaj minacas la bonan kvaliton de la 

homa vivo, revenon al feliĉa sobreco kaj respekton de 

biodiverseco... 

Kolektivo de dekses organizaĵoj estis kreita en 2013 en Francujo nomata : 

« POR CIVITANA TRANSIRO » 

kiu arigas :  BIOCOOP, AMAP, COLIBRIS,ENERCOOP, ENERGIE PARTAGEE, 

ATTAC, LES AMIS DE LA TERRE, TERRE DE LIENS,ALTERNATIBA, ARTISANS 

DU MONDE,RESEAU COCAGNE, LA NEF , la CFE,VILLES ET TERRITOIRES EN 

TRANSITION,ESSE, BIOCONSOMMATEŬRS. 

Ni opinias ke nia esperanta movado harmonias kun tiu kolektivo. Ni jam spertis tiun 

harmonion dum renkontoj kun kelkaj el ili. 

Ni proponu al nia rodanalpa federacio  sendi peton al Esperanto France por aliĝi al tiu 

kolektivo. 

Michel Sarbach verkis. 
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Post la preskaŭ trimonata vizito de Ana.  

En la komenco ŝi gvidis kursojn en la staĝo «  Les 

Rousses », kaj poste, ŝi dediĉis multe da tempo al 

animado de Esperanto, al kursoj, (grupe aŭ individue) 

kaj al preparado de ĉio. Nia asocio kaptis grandan 

ŝancon akcepti ŝin, kaj ni esperas, ke ni povos kompense 

redoni al ŝi egalan servon por ŝia grupo de LLG-

instruistoj. Ni klopodos… 

Ŝi estis gastigita – preskaŭ ĉiam -  de la familio de 

Catherine kaj Dominique, kaj sentis sin kvazaŭ 

hejme…Varman dankon al ili. 

Ŝi foriris kun, en siaj kapo kaj valizoj, multe da belaj memoraĵoj… promesinte : « Mi nepre 

revenos » 
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Sélection de vidéos en espéranto (ou à propos de l'espéranto) apparues sur internet au mois de 

novemenbre 2014 (rassemblées par Jacques Baratie) 

- Chanteur islandais (ex-candidat au concours de l'eurovision) chante pour la première fois en espéranto : Gordjöss á 

esperantó 

- Emouvant petit reportage animalier en espéranto : "Le léopard et le petit singe" : La Leopardo kaj la Pavianido 

- Publicité pour la ville polonaise de Wroklaw en espéranto : RAZEM - KUNE 

- Petite recension du roman " Mistero Minora" : MisterominoraVochaFilmorecenzo 

- L'espéranto sur TV Vendée : JT TV VENDEE 

- L'espéranto sur la chaîne "Alsace métropole" : http://www.alsace20.tv/…/Le_6_minutes_Eurometropole-

xmepY6q… 

- Esperantokafejo à Brioude (43) : Esperantekafejo 

- Babi l'(ours reçoit un cadeau utile : babi la urso! 

- "Thé, amour et espéranto" : Teo, Amo kaj Esperanto kontraŭ ĉiuj baroj 

- Bojan Tišljar raconte deux anecdotes en espéranto : Homoj kaj esperanto - Bojan Tišljar 

- "L'estime de soi est-elle une panacée psychologique ?" Memestimo: Ĉu Psikologia Panaceo? | Esperanto-TV 

- Présentation du jeu "Ĉevalo" par Tim MORLEY : ĈEVALO! 

- Entretien avec Uwe JOACHIM MORITZ : Homoj kaj Esperanto - Uwe-Joachim Moritz 

- Inscription de l'espéranto sur la liste du patrimoine immatériel de la Pologne : Esperanto festas 

- Visite touristique de Prague en espéranto : TURISMA RONDIRO EN PRAGO - ĈEHA RESPUBLIKO - CIRO 

GOMES DE FREITAS - 1996 

- Présentation du livre pour enfants "La heliko Slaveke en Sunflora kampo" : La Heliko Slavek en sunflora kampo - 

Esperanto 

- Spectacle de marionettes en espéranto : La kanto de la ora arbaro — Pupteatra Internacia Festivalo — Esperanto 

- "Le thé qui attire les fiancées" : La Teo Kiu Venigas Amatinon (en Esperanto) 

- Publicité pour la région de Roncador au Brésil : Roncador Ekspedicioj 

- Vidéo de promotion en espéranto des jeux olympiques d'hiver de Pékin en 2022 : http://www.espero.com.cn/2014-

11/05/content_33976865.htm 

- Jeu "Le vent souffle" durant le 70 ième congrés d'IJK :70a IJK 2014 - Ludo: La vento Blovas... 

- Enregistrement audio en espéranto d'"Alice au pays des merveilles" : La Aventuroj de Alicio en Mirlando 

[AUDIOBOOK] ESPERANTO READING 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3Du6sieuTeF4c%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253D6OkQA3G-lwA%2526feature%253Dshare&h=CAQGK3d_k&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3Du6sieuTeF4c%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253D6OkQA3G-lwA%2526feature%253Dshare&h=CAQGK3d_k&s=1
http://www.youtube.com/attribution_link?a=gmWzIcCyR4I&u=%2Fwatch%3Fv%3DtH6QdXZBx0g%26list%3DUUtxj_DnyiJPxpNvrBnKAyoQ%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=dC_icS-qzb0&u=%2Fwatch%3Fv%3DulPDf13aJns%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=lrwH6zp4dbI&u=%2Fwatch%3Fv%3D6ZV4ep7XpnQ%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=XVsgmxDzVaI&u=%2Fwatch%3Fv%3DguI72E0HIsc%26feature%3Dshare
http://www.alsace20.tv/VOD/News/Strasbourg_Eurometropole/Le_6_minutes_Eurometropole-xmepY6qFn7
http://www.alsace20.tv/VOD/News/Strasbourg_Eurometropole/Le_6_minutes_Eurometropole-xmepY6qFn7
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fesperantotv.net%2Fvideos%2F%3Fvideo%3D725871&h=kAQHLLP2s&s=1
http://www.youtube.com/attribution_link?a=BcyhiwqCW5A&u=%2Fwatch%3Fv%3DSF38iYwWQKo%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=jJNEtDTbMaY&u=%2Fwatch%3Fv%3DH6NC4s9eKh4%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=NRLNlg-fo5g&u=%2Fwatch%3Fv%3DBE5zZGAYRW0%26feature%3Dshare
http://esperantotv.net/videos/?video=725743
http://www.youtube.com/attribution_link?a=LAQdHxBJbLY&u=%2Fwatch%3Fv%3DXZKDHcdKMt4%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=QL9lU2XUi6M&u=%2Fwatch%3Fv%3D7O5OQMxjWLE%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=fMdVUwk1OJ4&u=%2Fwatch%3Fv%3DlPLw4F_emZQ%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=GUbmc2Jlt5c&u=%2Fwatch%3Fv%3DdBjLHN2cUaE%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=GUbmc2Jlt5c&u=%2Fwatch%3Fv%3DdBjLHN2cUaE%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=ChQpEYHyfIQ&u=%2Fwatch%3Fv%3DBsFm3XjKF34%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=ChQpEYHyfIQ&u=%2Fwatch%3Fv%3DBsFm3XjKF34%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=ClLPkVxQxZY&u=%2Fwatch%3Fv%3Dmwm21hSxU1A%26feature%3Dshare
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3DicTmAqLN5bk%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253DBYm0mWJgED0%2526feature%253Dshare&h=NAQHnl1AP&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fesperantotv.net%2Fvideos%2F%3Fvideo%3D725953&h=PAQHnIN8Y&s=1
http://www.espero.com.cn/2014-11/05/content_33976865.htm
http://www.espero.com.cn/2014-11/05/content_33976865.htm
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3DNBsMX5T8obg%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253DS6y7k08gC7c%2526feature%253Dshare&h=TAQEsbxip&s=1
http://www.youtube.com/attribution_link?a=Lw5eFblpjaI&u=%2Fwatch%3Fv%3DlSTTRNyRQHI%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=Lw5eFblpjaI&u=%2Fwatch%3Fv%3DlSTTRNyRQHI%26feature%3Dshare
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- Un acteur russe tire sur des soldats ukrainiens : Rusia aktoro pafas en ukrainajn soldatojn 

- Conseils pratiques pour créer un jeu vidéo : Praktikaj Konsiloj por Ludfesto #2: Etaj paŝoj 

- Chanson d'Emmanuelle ROVERE : LA TRANSFERKURTENA KORAMIKINO 

- René CASULA chante "Porcelano" : : porcelano clip 

- Vidéo relative au projet Comenius GUTO : Comenius GUTO resuma filmo 

- Saynètes en espéranto filmées au Nicaragua : Teatra prezento dum Foiro en Managvo, Nikaragvo 

"Muzaiko" tuttempa esperanta retradio : 

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

 

 

Ĝenerala Asembleo la 5an de decembro 
(resume) 

19 membroj partoprenis, el kiuj 2 ricevis 
rajtigon voĉdoni. 
Ĉiuj 3 raportoj (morala, jaragadoj, financa) estis 
preskaù unanime adoptitaj (krom 1 sindeteno de 
la nuna prezidanto JL Gayet, kiu opiniis 
unanimon malbona por demokratio). Ana 
raportis pri sia interesa vizito en Bourg en 
Bresse. Michel prezentis la projekton « UK 
2015 » kaj la staĝo kiu okazos antaù UK (bv 
relegu specialan Kikeri pri tio). 
Finfine, oni elektis ses kandidatojn kiel 
administajn konsilianojn : Ana, Chantal Bécheret, 
Jean-Louis Gayet, Michèle Orry, Michel Sarbach kaj Michel Fontaine. (3 Michel !!) Ili unuafoje 
kunvenos la 15an de januaro je la 17a (en Montcet) por partigi taskojn.  

 

 

El Zamenhof al Mark Fettes (Michel Sarbach) 

« La interna ideo de Esperanto, estas…forigi la murojn inter la gentoj kaj alkutimigadi la 

homojn, ke ĉiu el ili vidu en sia proksimulo nur homon kaj fraton » Zamenhofo 1912 

« Do necesas konscii, ke ni vendas ne nur lingvon. Ni vendas unue, kaj ĉefe, homanarecon. » 

 « Kiom da homoj en nia nuntempa mondo sentas ligitecon al tiu homaraneca kulturo ? Certe 

temas pri minoritato : ĉu 2% ? 5% ? Tutmonde, tamen, temas tutcerte pri dekoj da milionoj. 

Tiuj homoj estas niaj aliancanoj – niaj samideanoj. Multaj el ili verŝajne neniam aŭdis pri 

Esperanto …   Ili estus tamen pretaj subteni ĝin, ĉar ĝi kongruas kun iliaj valoroj, ilia 

mondbildo. 

 « Por fariĝi amasmovado, ni devas do lerni paroli kun tiuj homoj. Tio signifas ankaŭ lerni 

aŭskulti ilin . Ni alportas homanarecan rigardon al la lingva sfero ; ni elserĉu kaj akceptu 

homanarecajn kontribuojn en aliaj sferoj… » 

« Esperanto : lingvo por daŭripova mondo. Jen slogano por ni  en ĉi tiu nova jaro. » 

Mark Fettes nuna prezidanto de UEA, el Kanado. 

 
Bourg en Bresse 12/12/2014 

  

http://www.youtube.com/attribution_link?a=pScsx3MxRoM&u=%2Fwatch%3Fv%3D778gANDU3ks%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=Ezh-DFXmFq8&u=%2Fwatch%3Fv%3D3BYndAGvaHA%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=eTE_vHdKY70&u=%2Fwatch%3Fv%3DcAy1DlNQBAk%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=0zY_wQ5jB7E&u=%2Fwatch%3Fv%3DWADD2VkesLk%26feature%3Dshare
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvimeo.com%2F110318166&h=5AQGGdkMY&s=1
http://www.youtube.com/attribution_link?a=eZzr0yiuoKs&u=%2Fwatch%3Fv%3Dl3cPXVlzSTo%26feature%3Dshare
http://www.radionomy.com/FR/radio/muzaikoinfo/listen

