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Xin nian hao ! [prononciation: ŝin nian hao] 

Les occidentaux sont à peine sortis des festivités du nouvel an, que 

les asiatiques festoient à leur tour… L’année du cheval est arrivée 

au galop le 30 janvier, l’élément dominant de l‘année étant le bois. 

Voici ce que l’on prévoit: l'année sera stimulante. Ce sera le 

moment pour chacun de retrousser ses manches et de mettre en 

chantier tous ses projets. Vous aurez beaucoup de chance de 

réussir. N'hésitez plus. Le temps de la réflexion est déjà passé. 

Dommage pour ceux qui n'ont pas assez de courage ou 

d'enthousiasme pour bâtir ou rebâtir leur vie, car des 

circonstances aussi favorables ne se présenteront plus avant le 

prochain passage du Cheval, c'est-à-dire dans douze ans. Il faut 

saisir l'occasion au vol (ou au galop !). C'est ici que s'applique 

particulièrement ce vieux proverbe de la sagesse du monde : « Ce 

qu'on peut faire aujourd'hui, il ne faut pas le remettre à demain. » 

Kikeri 

 

 

 
Bonne année du Cheval. 

Okcidentanoj apenaŭ eliris el novjaraj festoj, kaj nun azianoj 

siavice festenas…La jaro de la Ĉevalo galope atingis la 30an 

de januaro, kaj ĝia ĉefa elemento estos ligno. Jen tio, kion oni 

prognozas: la jaro estos stimula. Por ĉiu venis la momento 

kuspi liajn manikojn kaj ekkonstrui ĉiujn liajn projektojn. Vi 

havos multajn ŝancojn por sukcesi. Ne plu hezitu. Jam pasis la 

tempo por pripensi. Ve al tiuj, kiuj ne sufiĉe kuraĝas au 

entuziasmas por konstrui aŭ rekonstrui sian vivon, ĉar tiel 

favoraj cirkonstancoj ne revenos antaŭ la venonta transiro de 

la ĉevalo, t.e. post dek du jaroj. Nepre kaptu la flugantan 

galopantan (!) okazon. La jena malnova saĝa tutmonda 

proverbo nun aplikiĝas: Tion eĉ ĝis morgaŭ ne prokrastu 

kion vi povas fari hodiaŭ.  

Kikeri. 

 
 

Sagesse du monde. 

Japanio: „ Malfidela virino rimorsas, fidela bedaŭras“ 

Francio: „Ne pro malfacileco la malfacilaĵoj malfacilas sed pro 

nia malaŭdaco.“ 

SudKoreio: „En alies telero la faboj estas pli dikaj.“ 

Hindio: „La filtrilo moke diras al la kudrilo, ke ĝi havas truon.“ 

Israelo: „Dio ne povis ĉie ĉeesti, do li kreis patrinojn.“ 

Afriko: „Ĉiuj blankuloj havas brakhorloĝon, sed neniam 

tempon.“ 

Ĉinio: „Elektu ŝatatan laboron, kaj vi neniam plu laboros.“ 

 

 

Tutmonda saĝeco. 

Japon: „La femme infidèle a des remords, la femme fidèle des 

regrets“ 

France: „Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que 

nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont 

difficiles“ 

Corée du Sud: „Dans l’assiette d’autrui les fèves sont plus 

grosses“ 

Inde: „La passoire rit de l’aiguille à cause de son trou.“ 

Israël: „Dieu ne pouvait pas être présent partout, alors il a a 

créé la mère.“ 

Afrique: „Tous les blancs ont une montre, mais ils n’ont jamais 

le temps“ 

Chine: „Choisir un travail que l’on aime, c’est ne plus travailler 

un seul jour de sa vie.“ 
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Internaciaj humuraĵoj – Humour international 

Admono al turistoj: „Kiam vi vojaĝas en neevoluintaj landoj, ne 

trinku akvon. Kiam vi vojaĝas en evoluintaj landoj, ne enspiru 

aeron.“ 

Geedzoj sen kverelo. 

Maria: „Mi edziniĝis antaŭ kvin jaroj, sed neniam kverelis kun 

la edzo. Kiam ni havas malsamajn opiniojn , kaj se mi estas 

justa, mia edzo cedas al mi.“ 

Suzan: „Kio okazas, se li pravas ?“ 

Maria: „Tio neniam okazis.“ 

Amletero. 

„Al Lena, mia anĝelino. Nenio povus malhelpi min alveni al vi. 

Por esti kun vi, mi grimpus la plej altan monton, transpasus la 

plej sekan dezerton, kaj transnaĝus la plej larĝan maron. 

Tute via, Georgo. 

PS.: Mi iros al via domo vespere de venonta sabato, se ne 

pluvos.“ 

 

 

Fakte ĉi rubriko celas testi vian lingvonivelon…Se vi  tuj 

rideksplodas aù ridetas, via nivelo estas sufiĉe bona…Se vi 

ekridas nur la postan tagon, do vi iom pli rapide studu… 

 

En fait cette rubrique a pour but de tester votre niveau de 

langue…Si vous éclatez de rire ou souriez immédiatement, votre 

niveau est assez bon…Si vous riez seulement le lendemain, alors 

vous devez étudier un peu plus vite… 

 

 

 

Rimarkinda Tom ! 

Avant la guerre, j’avais l’habitude de partir trois mois par 

an en Syrie, dans le Nord du pays, près d’Alep, pour 

participer à des fouilles archéologiques sur le site de Tell-

Ahmar.  

 L’équipe, conduite par des Belges (de 

l’Université de Liège), était internationale : anthropologue 

australien, céramologues italiennes, épigraphiste français 

(moi-même), etc.  

 Bien entendu, nous parlions anglais entre nous. 

Nous comprenions tous l’anglais suffisamment bien pour 

qu’il n’y ait, en apparence, aucun problème.  

 Or, notre connaissance de l’anglais se composait 

surtout de termes techniques. Par exemple, pour dater les 

couches stratigraphiques, nous datons les céramiques que 

nous y trouvons selon le type de leur profil. On parle alors 

de « forme ». Un peu comme les « formes » d’une jeune et 

belle céramologue italienne… Or, en anglais, pour 

l’exprimer, on ne dit pas « the form » (comme on pourrait 

le penser) mais « the shape » d’une céramique.  

 Un après-midi, après avoir demandé, quelques 

jours auparavant, à la céramologue italienne si je pouvais 

avoir un cours de datation céramique, elle vint dans mon 

bureau. Me disant, en anglais : « Do you want to see my 

forms ? » (« veux-tu voir mes formes ? »), avec ce sourire 

que seules savent faire les vénitiennes. Il ne s’agissait donc 

pas des « shapes » des céramiques ! Incroyable ! Cela allait 

arriver !  

« Euuuuuh…ben…Yes !... » ai-je répondu, en bon 

représentant de la coutumière faiblesse virile.  

 Puis je n’ai eu que mon cours de cérémologie ! 

Et j’ai appris deux choses à savoir. Premièrement : 

comment dater les céramiques de l’Âge du Bronze (ancien, 

moyen et récent). Deuxièmement : que même les jolies 

céramologues italiennes peuvent se tromper entre 

« forms » et « shapes » !  

 Avec l’Espéranto, une incompréhension aussi 

tragique ne serait jamais arrivée ! 

Tom Genty 

 

Sacré Tom ! 

Antaŭ milito, mi kutimis iradi, po tri monatoj jare, en Sirion, norden 

de la lando, proksimen de Alepo, por partopreni  arĥeologiajn 

prifosadojn en la loko Tell-Ahmar.  

 La teamo, gvidita de Belgoj (el la Universitato de Lieĝo), 

estis internacia : antropologo aŭstrala, ceramikistinoj italaj (kiuj 

studis ceramikojn), epigrafikisto franca (temas pri mi-mem), ktp.  

 Kompreneble, ni interparolis en la angla por 

interkompreni. Ni ĉiuj parolis la anglan sufiĉe bone por ke, ŝajne, 

estu neniu problemo.  

 Nu, nia kono de la angla enhavis ĉefe teknikajn vortojn. 

Ekzemple : por datumi la stratigrafiajn tavolojn, ni uzas la 

ceramikojn kiujn ni tie trovas laŭ la tipo de iliaj profiloj. Oni parolas 

pri la « formoj ». Iomete same kiel la « formoj » korpaj de iu juna 

kaj bela ceramikistino itala… Nu, en la angla, por ĝin esprimi, oni ne 

diras « the form » (same kiel oni povus pensi) sed « the shape » de iu 

ceramiko.  

 Dum iu posttagmezo, post kiam, kelkajn tagojn antaŭe, mi 

petis al la itala ceramikistino ĉu mi povus havi iun kurson pri 

ceramika datarto, ŝi venis en mian oficejon. Dirante al mi, en la 

angla : « Do you want to see my forms ? » (« Ĉu vi volas vidi miajn 

formojn ? »), kun tiu rideto, kiun nur veneciinoj scipovas fari. Do ne 

temis pri la « shapes » de la ceramikoj ! Nekredeble ! Tio finfine estis 

okazonta ! 

« Beeeeee…Jes !..... » mi respondis, kiel reprezentanto de la kutima 

vira malforteco ! 

 Nu poste, mi  havis nur mian priceramikan kurson ! Kaj 

mi lernis du sciendaĵojn. Unue : kiel datumi la ceramikojn de la tri 

bronzepokoj (la frua, la meza, kaj la nova). Due : ke eĉ la belaj italaj 

ceramikistinoj povas erari inter « forms » kaj « shapes » ! 

 Kun esperanto, tia tragika miskompreno neniam okazintus 

! 

Tom Genty 
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                 Subĉiela populara teatraĵo ĉe la templo Jin Ŝan                                   Timinda drako…Kiu manĝos la alian ? 

 

  
            Kutimaj devotaĵoj …Dévotions habituelles…                                                      dyslexie ?  disleksio ? 

 
Okaze de la 50a datreveno de interŝanĝo de diplomatoj inter Ĉinio kaj Francio, (1964) 

spektaklo pri Kung Fu en la pariza „Grand Palais“. (information transmise par Michèle Orry) 

 

Des nouvelles toutes fraîches 

d’E°Bourg… 

Le 20 février prochain se tiendra la 

première réunion du CA issu de l’AG 

du 10 janvier. Kikeri suivra de près la 

composition du nouveau bureau et les 

actions 2014 projetées. 

Blanka libreto : jen Henri, filo de 

Maud (Bellier)  kaj Grégory, bebo 

kiu certe aŭdos multajn lingvojn 

hejme, eĉ esperanton! Kaj jen feliĉa 

patrino, aventurema  profesorino de 

la germana kaj kiu nun loĝas apud 

Bourg en Bresse ...Bonvenon al li ! 
Ĝenerala Asembleo de E°Bourg la 10an 

de januaro…Ĉu la projekciilo funkcios 

au ne ? Ĉiuj gravmiene atendas… 

 
Fotoj Michel Sarbach 

 


