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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 ° 1 3    J A N V I E R   2 0 1 4  

Kiujn plej fortajn bondezirojn al nia asocio 

? 2013 jam foriris de kelkaj tagoj… Ĝi 

restos en ĉies memoro kiel aktivadporta 

jaro…Estu simila 2014, eĉ pli agadriĉa se 

eblus…Nia asocio fariĝu pli kaj pli 

mulnombra kaj aktiva pri nia alternativa 

lingvo ! Sed antaŭ ĉio, Kikeri  arde bondeziras  al ĉiuj siaj 

legantoj pri ilia sano kaj feliĉo ! 

Kikeri 

 

Quels meilleurs voeux  pour notre 

association ? 2013 est parti depuis 

quelques jours déjà…Elle restera dans 

toutes les mémoires comme une année 

pleine d’activités…Que notre association 

devienne de plus en plus nombreuse et 

active au sujet de la langue alternative !  Mais surtout, Kikeri 

présente ses meilleurs voeux de santé et de bonheur à chacun de 

ses lecteurs ! 

Kikeri 

 

Proverboj… 

1-Amikon karesu, sed kalkuli ne forgesu. 

2-Amo estas forta, sed mono pli forta 

3-Amo faras ion, mono ĉion. 

4-Amo kaj ĵaluzo estas gefratoj. 

5-Amo supermezura ne estas plezuro. 

6-Ankaŭ la lupon atingos la sorto. 

7-Ankaŭ por diablo la tondro ekzistas. 

8-Ankoraŭ la ezoko ne estas sur la hoko. 

9-Ankoraŭ neniu plaĉis al ĉiu. 

10-Antaŭe intencu kaj poste komencu. 

11-Antaŭe kion vi devas, poste kion vi volas. 

12-Antaŭ la lango laboru la cerbo. 

13-Antaŭ okuloj ne staras, doloron ne faras. 

14-Antaŭ tima okulo potenciĝas eĉ kulo. 

15-Antaŭ vespero ne estu fiera. 

Proverbes… 

 

Vi mem traduku…kaj mesaĝu al Kikeri, per ĝia ĉi suba 

retadreso, por diri ĉu en via lando ekzistas simila proverbo kun 

(aŭ preskaŭ kun) la sama signifo… 

 

Ekzemple:  la proverbo 12 similas al la franca: „Sepfoje en la 

buŝo turnu la langon antaŭ paroli“ „Il faut tourner sept fois la 

langue dans sa bouche avant de parler“. 

 

 
 

 

 

Assemblée Générale d’Espéranto Bourg le 10 janvier. 

10 membres et 4 personnes extérieures sont venues à cette 

assemblée qui s’est déroulée dans l'ancienne maison des 

syndicats. 10 personnes excusées ont transmis leur pouvoir, soit 

20 personnes pour 37 adhérents. 

Après un mot d’accueil du Président, le rapport d’activités 

présenté par la secrétaire Michèle Reverdy fait état d’une 

diversité importante sur tous les fronts : enseignement, 

rencontres, voyages, stages…attestés par de nombreuses photos. 

Le rapport financier de Michel Sarbach témoigne de la bonne 

gestion financière et d’une relative bonne santé d’E° Bourg. 

Les deux rapports, bien que n’ayant pas été officiellement 

approuvés par l’assemblée – pan sur le bec, Président – ne font 

l’objet d’aucune contestation. 

Une décision unanime importante au sujet des cotisations nous 

liera désormais solidairement avec la région Rhône-Alpes et 

avec E°France. Elle permettra à tous ceux qui payent des 

impôts de prétendre à un dégrèvement partiel de la cotisation. 

Pierre Thévenard, Maryse Desmaris et Michèle Reverdy ayant 

annoncé qu’ils se retiraient du CA (qu’ils soient remerciés pour 

tout ce qu’ils ont apporté à E°Bourg), le nouveau CA, élu à 

l’unanimité sera composé de Jlouis Gayet, Michel Sarbach, 

Bernard Poncet, Michel Fontaine, et de deux « nouvelles » : 

Nadine Bozonnet et Christine Taitot. Ils se réuniront le 20 

février pour élire le bureau et partager les tâches. 

Le pot de l’amitié et un buffet commun concluent agréablement 

l’AG 2013. 

 

Ĝenerala asembleo de E° Bourg la 10an de januaro. 

10 membroj, kaj eksteraj personoj partoprenis la ĜA-n, kiu 

disvolviĝis en la malnova „Domo de Sindikatoj“. Dek membroj 

ekskuziĝis kaj transdonis sian balotprokuron, t.e. 20 personoj el 

37 membroj. Ne tiel multe…! 

Post bonvenaj vortoj de la Prezidanto JL Gayet, la agadraporto 

de la sekretariino Michèle Reverdy montras gravan diversecon 

ĉiudirekte: instruado, renkontoj, vojaĝoj, staĝoj…atestitaj de 

multaj fotoj. 

La financa raporto de Michel Sarbach pruvas la bonan 

monregadon kaj la relative bonan sanon de E°Bourg. Ambaŭ 

raportoj neniel incitas al kontraŭdiro, kvankam la Prezidento 

forgesis formale aprobigi ilin – bekfrapon al JLouis. 

Grava unanima decido pri la kotizoj nun solidare ligos nin kun 

la regiono Rodanalpo kaj E°France. Ĝi permesos al ĉiuj kiuj 

pagas laŭenspezajn impostojn peti partan rabaton de sia kotizo. 

Pierre Thévenard, Maryse Desmaris kaj Michèle Reverdy 

retiris sin de la elektota Administra Konsilio (ili estu dankitaj 

pro cxio, kion ili kunportis al E°Bourg), le nova AK, unanime 

elektite, enhavos JLouis Gayet, Michel Sarbach, Bernard 

Poncet, Michel Fontaine kaj du novulinojn: Nadine Bozonnet 

kaj Christine Taitot. Ili kunvenos la 20an de februaro por elekti 

sian buroon kaj partigi la taskojn. 

Amika trinkaĵo kaj komuna bufedo ĝoje konkludis la ĜA 2013. 

  

 La ĉi supra raporto ne estas la oficiala, kiu venos post 

kelkaj tagoj. 
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Sinjorino Jang Ĝango①: vortoj por mia cent jariĝo 

Ĉijare mi havas cent jarojn, evidente mi jam estas ĉe la 

rando de la vivo. Mi ne povas precize scii ankoraŭ kiom longe 

mi povos antaŭeniri, ĉar la vivdaŭron ne mi en mia mano tenas, 

tamen mi tre klare scias ke tre baldaŭ mi reiros “hejmen”. 

Antaŭ ol reveni hejmen, mi nepre purigos la malpuraĵojn kiujn 

mi ricevis dum la cent jaroj. Mi ne havas la senton ke, atinginte 

la pinton de Monto Taishan oni trovas la tutan mondan 

malgranda②, anstataŭe mi en mia eta mondo vivas trankvile. 

Pensante pri tio, mi sentas mian koron kvieta kiel akvo. Mi 

devas milde bonvenigi ĉiujn tagojn kaj prepari min por hejmen 

reiri. En tiu ĉi mondo plena je materiaj deziroj,  la tuta vivo ja 

estas ĉagrena. 

Se vi intencas fariĝi honestulo starante aparte de la mondo, 

oni vin utiligas kaj molestas; se vi  havas iom belan aspekton aŭ 

meritojn, oni vin ĵaluzas kaj forpuŝas; se vi pro grandanimo 

faras cedojn, oni vin atakas kaj damaĝas. Se vi ne volas 

konflikti kun aliaj, vi do devas havi nenian deziron de la mondo, 

samtempe vi ankoraŭ devas konservi forton por la eventualaj 

bataloj. Se vi deziras pace kunekzisti kun aliaj, unue vi devas 

lerte manovri kun aliaj, krome vi ankoraŭ devas esti ĉiam preta 

perdi. 

Dum la knabineco mi tro emis sinamuzi, dum la juneco mi 

droniĝis en amo, dum la forta aĝo mi strebis por famiĝi, jen 

dum la maljuneco mi memvole lasas min en la stato kiu estas 

kiel min trompas, kaj tiel ankaŭ aliajn. 

Dum la vivdaŭro, nur kiom da feraĉo povas rafiniĝi en 

eliton? 

Tamen iagrada rafiniĝo certe rezultigos ian atingon; 

iagrada senbrida agaĉo destinas ian malvirton. 

La Dio ne lasas ĉian feliĉon sur iun. Oni akiras amon, 

probable ne monon; oni akiras monon, probable ne feliĉon; oni 

akiras feliĉon, probable ne sanon; oni akiras sanon, probable ne 

ĉion kio iras laŭ lia deziro. 

Teni la mensstaton en kontentemo estas la plej bona vojo 

por praktiki kaj purigi la koron. 

Ĉia agrabla ĝuo apartenas al spirito. Tia ĝuo kapablas fari 

eltenon agrabla. Tio estas la venko de menso al materio. Jen la 

filozofio de la homvivo. 

Spertinte diversajn hardiĝojn, oni rikoltas ian 

bonedukitecon kaj efikon. Ĝuste kiel aromaĵo, ju pli oni pistas 

kaj muelas, des pli fortas la bonodoro. Ni iam tiom deziris la 

ondegojn de la sorto, nur je la fino ni ektrovas ke la plej 

superba pejzaĝo ja estas la interna trankvileco kaj mildeco… 

Ni iam tiom deziris esti aprobitaj de la mondo, finfine ni 

ekkomprenas: la mondo estas nia propra, tute ne rilatas al aliaj. 

①Sinjorino Jang Ĝango (Yang Jiang): ŝi naskiĝis la 17an de 

julio, 1911, studis en Anglio kaj Francio de 1935 ĝis 1938. Ŝi estas 

fama verkistino, tradukistino kaj esploristino pri la eksterlanda 

literaturo. Ŝi verkis <Ni Tri> kaj <Ĉe la Rando de la Vivo> ktp, 

tradukis ekzemple <Don Quixote>, <Gil Blas > de Alain Rene 

Lesage ktp. 

②: la frazo estas el la diraĵoj de Konfuceo 

 

Texte traduit et transmis par Xiaoxiao, espérantophone 

chinoise, mariée à un français, et qui nous a rendu visite à 

Bourg en 2007. 

 

 

Cette année 

j’ai 100 ans, 

évidemment je 

suis déjà au bord 

de la vie. Je ne 

peux pas encore 

savoir 

précisément  

combien de 

temps je peux 

aller de l’avant, 

car la durée de la 

vie ne 

m’appartient pas, 

mais je sais très 

clairement que je 

retournerai « à la 

maison » très 

bientôt. Avant ce 

retour, je devrai 

nécessairement nettoyer les saletés que j’ai reçues pendant 100 

ans. Je n’ai pas le sentiment d’avoir atteint le sommet du Mont 

Taishan : on y trouve le monde petit ②, au contraire, je vis 

tranquille dans mon petit monde. En y pensant, je sens mon 

cœur serein comme l’eau. Je dois doucement accueillir chaque 

jour et me préparer pour le retour. Dans ce monde plein de 

désirs matériels, toute la vie en fait est ennuyeuse. 

Si vous avez l’intention d’être une femme honnête en vous 

tenant hors du monde, on se sert de vous et vous rudoie; si vous 

avez un peu de charme ou de mérites, on vous jalouse et vous 

écarte; si vous cédez par grandeur d’âme, on vous attaque et 

vous blesse. Si vous ne voulez pas avoir de conflits avec les 

autres, vous devez donc laisser tous les désirs de ce monde, mais 

en même temps conserver de la force pour les éventuelles 

batailles. Si vous voulez vivre en paix avec les autres, vous devez 

d’abord agilement manœuvrer, tout en étant toujours prêt à 

perdre. 

Petite fille, j’ai trop aimé m’amuser, jeune fille je me suis 

noyée dans l’amour, adulte j’ai lutté pour devenir célèbre, et 

voici que devenue vieille je me laisse volontairement dans cet 

état trompeur, et qui trompe aussi les autres. 

Pendant la vie, combien de ferraille peut-on transformer 

en élite ? 

Cependant un raffinage bien dosé  atteindra certainement 

un but; une action débridée mal dosée conduit au vice. 

Dieu ne laisse pas tous les bonheurs à quelqu’un. Celui qui 

a l’amour n’aura probablement pas d’argent; on gagne de 

l’argent, et probablement pas le bonheur ; on atteint le 

bonheur, mais peut-être pas la santé; on acquiert la santé, mais 

certainement pas tout ce qu’on désire. 

Tenir l’esprit satisfait est la meilleure voie pour exercer et 

purifier son coeur. 

Toute jouissance agréable appartient à l’esprit.. Elle 

pourra rendre la tolérance agréable. C’est la victoire de l’esprit 

sur le matériel. C’est la philosophie de la vie humaine.. 

Après s’être endurci de diverses manières, on récolte 

bonne éducation et efficacité. Comme un aromate, plus on le 

pile et on le moût, plus est forte son odeur. Nous avons tant 

désiré les grandes vagues du sort, et c’est seulement à la fin que 

nous découvrons que le plus beau paysage est, en soi,  la 

tranquillité et la douceur.… 

Nous avons tant désiré un jour l’approbation du monde, et 

enfin nous comprenons : le monde, c’est nous en propre, et non 

pas les autres. 

① Madame Jang Gxango (Yang Jiang): elle est née le 17 

juillet 19111, a étudié en Angleterre et en France de 1935 à 1938. 

Elle est une auteure célèbre, traductrice, et exploratrice de 

littérature étrangère. Elle a écrit « Nous Trois » et « Au bord de la 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gil_Blas
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vie »etc…elle a traduit par exemple « Don Quichote », « Gil 

Blas » d’Alain René Lesage » etc…. 

②: cette phrase est une citation de Confucius. 

 

 

 
Dekstro al maldekstro: Kosmo, Leo, Esther, Hela, Brila, Michel, 

MinMin (kun brakoj levitaj), Jeha, Helena, Libro, Ana kaj Diablo. 

 

 

 
Konkrete instrui… 

2014 Vintra Esperanto-Studado de L.L.G en Koreio 

 

Komence de la kuranta jaro 2014, L.L.G instruistoj 

lancĉis stagxon pri Esperanto. Ĝi okazis dum 5 tagoj de 

la 3a ĝis la 7a de januaro. L.L.G estas alternativa 

edukadmovado en Koreio kaj ĝi tre bone akordiĝas kun 

Esperanto, kiu estas alternativa komunikilo inter 

tutmondanoj. 

Entute 21 personoj partoprenis, kiuj ĉefe apartenas al 

L.L.G. Du gvidantoj, franca Michel Fontaine kaj korea 

Ana Sonĝanta estas instruistoj pri Esperanto en Felicxa 

Lernejo. Ankaŭ aliaj kvin zorgantoj de la staĝo estas 

instruistoj de L.L.G-j. Fervore lernante Esperanton ili 

mem organizis la staĝon. Ja instrui  estas lerni. Do kion 

oni faris dum la staĝo? 

Ĉiumatene intensiva kurso okazis por komencantoj kaj 

progresantoj post komuna matenmanĝo. Ni ne 

malŝparis uzi fremdan gvidanton Michel. 2 horojn 

aparte kursinte, du klasoj miksiĝis kaj ĉiuj 

partoprenantoj praktikis Esperanton helpe de li. 

Kvankam oni ludis, kantis, ecx paradis, tamen 

senkonscie ili devis cerbumi por kompreni. Grava 

principo de la staĝo estis amuze lerni, sed serioze. 

Posttagmeze ĉiam ni ekstereniris por viziti koreecajn 

lokojn aŭ agadojn, ekz observi, kiel silkkokonoj fabrikas 

fadenon kaj sperti elherban kabanon, kie primitivuloj 

loĝis cxirkaŭ dekmil jarojn antaŭe. Vespere oni 

prezentis internaciajn staĝojn, kiujn partoprenantoj 

mem spertis. Ankaŭ prelego de Junĉjo pri korea 

alternativa medicino estis interesa.  

Konklude, ni multe laboris, sufiĉe bone manĝis, 

ĝislarme ludis, amuze ekskursis, balbutante skeĉis, eĉ 

konkurse kuiris, tamen, kiel sekreton mi diras al vi, ke 

la agadoj estigis gravajn progresojn pri Esperanto. Tio 

ja estas instrumetodo de L.L.G. 

Tiu ĉi staĝo realiĝis de delonga revo. L.L.G-anoj havas 

idealon, kiel libere lerni tion, kion ili deziras kaj kiel fari 

la mondon paca k.t.p. Por la idealo necesas imago kaj 

revo. Ĉifoja staĝo estas unua paŝo de nia revo. Ni 

daŭrigu la paŝojn manenmane. 

Teksto verkita kaj sendita de Ana al Kikeri 

Mem traduku… 

 

 

 Ĉi tie, en Zhenjiang,  per tiuj umeoj, printempo jam montris la pinton de sia nazo… 

Bv sendu al Kikeri (retadreso ĉi sube)  fotojn pri frua printempo… 

 

Ici à Zhenjiang, avec ces abricotiers ou pruniers du Japon, le printemps a déjà montré le bout de son nez… 

Envoyez à Kikeri (adresse internet ci-dessous ) des photos de printemps précoce… 

 


