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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 6   A V R I L   2 0 1 4  

Savez-vous,  lecteurs de Kikeri que ce magazine est lu très 

attentivement par, au moins deux membres non 

francophones de notre association ? Cela lui donne des 

obligations de bilinguisme, et du travail pour traduire. D’autres 

exigences s’ajoutent pour respecter la grande diversité des 

lecteurs : faire connaître l’E°, donner envie de le pratiquer, de 

l’apprendre, aider à son enseignement, attester de son efficacité, 

créer des liens…Avec, au bout du compte, des contraintes moins 

nobles : qu’il ne soit pas trop lourd d’octets pour se loger 

aisément dans vos systèmes (ordinateurs ou iPhones). 

Kikeri 

Dernière minute : Michèle et Maryse sont bien rentrées à Bourg 

de leur voyage en Géorgie. 

Ĉu vi scias, legantoj de Kikeri, ke tiu magazino tre atente legatas 

de, almenaŭ, du asocianoj ne francpalorantaj ? Tiu fakto donas 

al ĝi dulingvajn devojn, kaj traduklaboron. Aliaj postuloj 

aldoniĝas por respekti vian diversecon. : diskonigi E°-n, doni 

deziron ĝin lerni kaj praktiki, pruvi ĝian efikon, helpi al ĝiaj 

lernado kaj instruado, vojaĝi, krei ligojn…Kun, je la fino, 

malpli noblaj postuloj : ĝi ne estu tro peza por facile translokiĝi 

en viajn sistemojn. (komputiloj aŭ « iPhones »). 

Kikeri 

Lastminute : Miĉela kaj Maryse bonorde revenis de Kartvelio… 

 

Proverbaro 

 

Kontraŭ tuta kohorto eĉ Herkulo estas malforta. 

Korniko vundita propran voston timas. 

Kulo nenion valoras, sed  ĝia piko doloras. 

Kun edzo plej malmola estas pli bone ol sola. 

Kun kiu vi festas, tia vi estas. 

Kun kiu vi kuniĝas, tia vi fariĝas. 

Kun urso promenu, sed pafilon tenu. 

Kurbiĝu hoko laŭ postuloj de la loko. 

Malpaco pro limo farigxas kutimo, malpaco pro kredo fariĝas 

heredo. 

Plena stomako laŭdas la faston. 

Pli allogas kulero da mielo ol da vinagro barelo. 

Propra supo brogas, fremda allogas. 

Ripetado estas plej bona lernado. 

Saĝa scias, kion li diras – malsaĝa diras, kion li scias. 

Scias la kato, kies lardon ĝi manĝis. 

 

 

Voici seulement quelques précisions de vocabulaire… 

 

Korniko = corneille – vosto=queue 

Kulo = moustique 

 

Festi = faire la fête 

Kuniĝi = iĝi kune = se lier 

Pafi = tirer au fusil, avec une arme 

Kurbiĝi = se courber – hoko = hameçon – postulo=exigence 

 

 

Fasto: régime, diète (rien à voir avec „faste“) 

Barelo=tonneau, baril 

Brogi = ébouillanter 

 

 

Lardo=devinez ! 

 

APERU  FENESTRO SUR  TAĜIKIO …(Michel Sarbach) 

En la varma etoso de loĝejo ĉe Jean Louis kaj Eliane,  en la 

vilaĝo Montcet , vestite laŭ sia tradicia kutimo de buntaj 

vestaĵoj, Svetlana kaj Firdaŭs aperigis fenestron pri sia lando,  

tute ne konata de la deko da partoprenantoj,  eĉ de pli pasiaj je 

aventuro de nia klubo. Post la kutima sinprezentado kaj  la 

ĉiam agrablega  bonveno al la novulino, Lucie Cavoizy, 

Firdaŭs prezentis sin kiel profesoro pri matematiko antaŭ sia 

emeritiĝo - kaj parolis pri la tumulta historio de sia lando : 

Taĝikio. 

Du dolorigaj eventoj markis la dekon da jaroj, kiuj sekvis la 

disfalon de Sovietunio post 1991 : 

 La perdo (perfortita de Rusio) de la riĉa regiono 

Samarkando, profite al Uzbekistano,  kaj 

  la civila milito inter la islamanoj – sunaismanoj –plej 
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nombraj,  kiuj volis altrudi  islaman reĝimon  kaj la 

partizanoj de sendependeco de ŝtato fronte al ĉia 

religio . Finfine tiuj ĉi gajnis kaj starigis  laikan 

respublikon. 

Nur ekde dek jaroj stariĝas tiu lando kiu nombras 7,5 

milionojn da loĝantoj sur areo de 163000 km2, la plej malriĉa 

lando de respublikoj de eks-SovietUnio. Fakte, multaj viroj 

devis serĉi laboron en Rusio aŭ en aliaj landoj de eksimperio. 

La ĉinoj multe agas por la konstruado de subkonstruaĵoj : 

vojoj, pontoj, baradoj, elektrostacioj, ktp en la tuta lando, eble 

ne sen kompensoj ! 

Firdaus ne povis montri sian lumbildaron, sed nur kelkajn 

fotojn de prifosejoj en la ĉefurbo Douchanbe , la fako de 

Svetlana, - ŝi estas arkeologistino - Ni estis iom frustritaj. 

Tamen ni eksonĝis viziti tiun belegan landon, ĝiajn verdajn 

montojn, la Svislando de la Centra Azio ! La meza altitudo de 

la lando superas 3000 metrojn kaj tri pintoj kulminas je pli ol 

7000 metroj ! Krome ŝajnas ke jam oni povus uzi belegajn kaj 

bonstatajn vojojn kiuj povus plaĉegi biciklantojn ! Hodiaŭ 

Firdaus havas rilatojn kun germanoj kiuj organizas ĉiujare 

vojaĝon en lia lando…Miŝela (Michèle Reverdy) jam bone 

notis… 

Li malmute parolis pri la esperantistaro de sia hejmlando. Li 

diris ke li esperantiĝis antaŭ ol  lerni sian gepatran 

lingvon…Senprokraste li adoptis la ideojn pri paco, amikeco, 

solidareco… 

Kiam okazos la unua esperantista kongreso en Douchanbe ? 

 

 
De maldekstro al dekstro: Michèle Orry, Christine Taitot, 

Jacques et Nadine Bozonnet, Bernard Poncet, Eliane 

Gayet, Michèle Reverdy, Chantal Bécheret,  Lucie 

Cavoisy, Firdaus kaj Svetlana. 

 

 
Flago de Taĝikio 

 

 

Qu’une fenêtre s’ouvre sur le Tadjikistan (Michel Sarbach) 

Dans l’ambiance chaude de la maison de Jean-Louis et Eliane, au village de Montcet,  portant des vêtements colorés 

selon leurs traditions, Svetlana kaj Firdaus ont ouvert une fenêtre sur leur pays,  inconnu de la dizaine de 

participants,  même des plus passionnés d‘aventure dans notre club. Après l’habituelle présentation de chacun  et 

l’agréable  bienvenue à la nouvelle, Lucie Cavoizy, Firdaus s’est présenté comme professeur de mathématiques avant 

sa retraite – et a parlé de l’histoire tumultueuse de son pays: la Tadjikistan. 

Deux évènements douloureux ont marqué la décennie qui a suivi la chute de l’Union Soviétique en 1991 : 

 La perte, imposée par la Russie,  de la riche région de la Samarcande au profit de l’Ouzbékistan,  et 

  la guerre civile entre les islamistes – sunites – les plus nombreux,  qui voulaient imposer un régime 

islamique, et les partisans de l’indépendance de l’état vis-à-vis de toute religion. Ce sont ces derniers qui 

l’ont finalement emporté et établi une république laïque. 

C’est donc depuis seulement 10 ans que ce pays est debout. Il compte 7,5 millions d’habitants sur une surface de 

163000km2. Il est le pays le plus pauvre de l’ex-Union Soviétique. En fait beaucoup d’hommes ont été obligés de 

chercher du travail en Russie ou dans un autre pays de l’ex-empire. Les chinois sont très actifs pour construire des 

équipements dans tout le pays : routes, ponts, barrages, stations électriques…etc…probablement  pas sans 

compensations !  

Firdaus n’a pas pu montrer ses diapos, mais seulement quelques photos de fouilles dans la capitale  Douchanbé, c’est 

la spécialité de Svetlana, elle est archéologue. Nous en avons été frustrés, mais nous avons commencé de visiter en 

rêve ce très beau pays, ses montagnes vertes, la Suisse d’Asie Centrale ! L’altitude moyenne dépasse 3000 mètres et 

trois sommets culminent à plus de 7000m ! En outre, il apparait qu’on puisse déjà jouir de très belles routes en bon 

état pour enchanter des cyclistes ! Aujourd’hui Firdaus entretient des relations avec des allemands, qui organisent 

chaque année un voyage dans son pays…Michèle Reverdy l’a déjà bien remarqué… 

Il a peu parlé des espérantophones dans son pays. Il a mentionné qu’il est devenu espérantiste avant d’apprendre sa 

langue maternelle. Il a adopté très vite les idées de paix, d’amitié, de solidarité. 

A quand le premier congrès à Douchanbé ? 
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Douchambe, ĉefurbo de Taĝikio, 706m alt., 770.000 loĝ.                          Ribelo en Douchambe (1990) pro elarmeniaj rifugxintoj 

 

Internaciaj humuraĵoj. 

Malfacila tasko. 

A: „Mi ĉiam faras plej malfacilan taskon antaŭ matenmanĝo. 

B: „ Kio ĝi estas ?“ 

A: „ Vekiĝo“ 

 

Aĝo de virino. 

„Kiom da aĝo vi havas“ demandis la ŝtata statistika nombranto. 

La domastrino respondis: „Mi kalkulu. Mi edziniĝis je 18 jaraĝo, kiam mia edzo estis 30 jaraĝa. Li nun estas 60 jaraĝa, duobla de 

tiama aĝo. Do nun mi devas esti 36 jaraĝa, duobla de tiama aĝo“ 

 

 

Mirinda pejzaĝo de Ĉinio. 

Ces formations rocheuses colorées se trouvent à Zhangye 

Danxia, dans la province de Gansu en Chine. 

Elles sont le résultat du dépôt de couches de sédiments de 

couleurs différentes pendant 24 millions d’années entre 

deux plaques tectoniques qui, avec l’aide de l’érosion, ont 

créé ces paysages bariolés. 

On peut soupçonner les photographes d’abuser un peu de la 

saturation quand ils prennent ces photos, mais même en les 

imaginant plus ternes ces paysages sont féeriques et 

donnent envie d’aller voir. 

http://www.travelchinaguide.com/cityguides/gansu/zhangye/ 

 

Surprenant paysage de Chine. 

Tiuj rokaj formacioj situas en Zhangye Danxia, en provinco 

Gansu de Ĉinio. Ili rezultas de tavoloj de sedimentoj 

diverskoloraj, kiuj amasiĝis dum 24 milionoj da jaroj, inter 

du tektonikaj platoj, kiuj helpe de erozio, kreis tiujn 

buntajn pejzaĝoj . 

Probable, fotinte,  la fotistoj iom troe uzis kolorsaturadon, 

sed, eĉ se oni imagas ilin malpli freŝaj, tiuj pejzaĝoj estas 

feine belaj, kaj donas deziron viziti… 

 
Tio ne estas ŝerco de 1a de aprilo… 

Ceci n’est pas une blague de 1er avril… 

 

 
 

 

 

 

http://www.travelchinaguide.com/cityguides/gansu/zhangye/
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Fin d’un cycle d’initiation à l’E° à l’école Charles 

Baudin. 

 
Michel Sarbach a achevé hier un cycle de 9 séances d'initiation, 

commencé avec Clémentine et donné à l'école publique Baudin 

de Bourg en Bresse à 11 enfants de 8 ans. Pour la dernière 

séance, il avait invité les parents -une moitié a pu y assister - Les 

enfants ont pu se présenter simplement en espéranto puis ont 

chanté sur l'air de Frère Jacques...Per okuloj, per okuloj vidas 

ni, vidas ni; vidas per okuloj (2) vidas ni (2) Per oreloj...aùdas 

ni... Per la nazo...flaras ni....Per la busxo...kantas ni...Per la 

mano...skribas ni...Per la kruroj...kuras ni...Entre chaque 

couplet , il leur demandait : cxu vi memoras per kio oni aùdas 

?...et ils enchaînaient : per oreloj...Les enfants étaient ravis; les 

parents ont applaudi et la personne chargée de suivre les 

ateliers a témoigné devant les parents de l'intérêt que les enfants 

ont porté à cette initiation , malgré la fatigue de fin de journée.Il 

a consacré le dernier 1/4 heure à présenter aux parents l'intérêt 

de l'E°, de l'apprendre, et répondu à quelques questions...Avec 

quelques calendriers , le triptyque de la langue équitable et 

quelques marque pages...voici quelques graines semées. Il 

espère récidiver l'an prochain car aucune école ne s'est 

manifestée pour le 3ème trimestre. 

(propos recueillis parKikeri) 

 

 

 

 
Ekstere kaj ene de la Rodanalpa Regiona Hotelmastrejo (ĉisuba 

artikolo) 

Michel Sarbach finis serion da 9 iniciataj seancoj en la publika 

elementa lernejo Charles Baudin de Bourg en Bresse, destinitaj 

al 11 okjaraĝaj geknaboj. Dum la lasta seanco, li invitis iliajn 

gepatrojn –duono el ili povis ĉeesti- La infanoj kapablis sin 

simple prezenti en E°, kaj kantis, laŭ la kanzono „Frères 

Jacques“ 

- Per okuloj, per okuloj, vidas ni… 

- Per oreloj, per oreloj, aŭdas ni… 

- Per la nazo, per la nazo, flaras ni…ktp… 

Inter ĉiu strofo, li demandis ilin: ĉu vi memoras per kio oni 

aŭdas? Per kio oni skribas , Per kio oni kuras ? 

Tio tre plaĉis al la infanoj, liaj gepatroj aplaŭdis, kaj la 

respondeculo pri tiaj lernejaj atelieroj atestis pri la intereso de 

infanoj portita al tiu iniciato, kvankam ili estas lacaj en la fino 

de la labortago. Li dediĉis la lastan kvaronon al prezentado de 

utileco kaj lernado de E°, kaj respondis al kelkaj iliaj 

demandoj. Per kelkaj kalendaroj, triptiko pri la egaleca lingvo, 

kaj kelkaj paĝmarkiloj, jen li semis grenojn. Li esperas 

rekomenci en la sekvanta jaro, ĉar neniu lernejo kandidatiĝis 

post paskaj ferioj. 

 

 

 
Interesa libro por iniciato. 

 

La Franca Fervojista Esperanto-Asocio organizis kulturan 

tagon en Liono la 28-an de marto 2014. (Michèle Orry) 

 

Ses membroj de nia klubo partoprenis en tiu evento. 

Matene ni vizitis la Historian Centron de la Rezistado kaj 

Deportado pri la dua monda milito. En tiu loko multaj homoj 

suferis pro la nazia barbareco. La viktimoj de la Gestapo estis 

enŝlositaj en la keloj. 

Tiu muzeo prezentas dokumentojn, fotojn, atestojn, rakontojn, 

objektojn, kaj filmetojn pri tiu periodo. 

Tie estas ankaù ekspozicio pri la modo dum la milito. 

Postagmeze estis la vizitado de la Regiona Hotelmastrejo 

Rodanalpo. Estas nova kaj moderna konstruaĵo. 

Francio estas dividita en 27 regionojn. La Rodonalpa Regiono 

estas la dua plej granda en Francio, gxi entenas 8 

departementojn kaj pli ol 6 milionoj da loĝantoj. 

La Regiona Konsilio konsistas el 157 gekonsilantoj por ses jaroj, 

per rekta voĉdonado. Ili elektas Prezidanton. 

Ĝi havas jaran budĝeton, kiu estas dividita inter siaj diversaj 

fakoj : 

- transportado 

- trejnado, metilernado 

- ekonomio, dungiteco 

- teritoria mastromado 

- kulturo kaj sporto 

- medio  

 

L’Association Française d’Espéranto des Cheminots organisait 

une Journée culturelle à Lyon le 28 mars 2014. Six membres de 

notre club participaient à cet évènement. 

Le matin nous avons visité le Centre d’Histoire de la Résistance 

et de la Déportation concernant la deuxième guerre mondiale.  

Dans ce lieu, de nombreuses personnes ont souffert de la 

barbarie nazie. Les victimes de la Gestapo étaient enfermées 

dans les caves. 

Ce musée présentent des documents, des photos, des 

témoignages, des récits, des objets, et des documentaires se 

rapportant à cette période. 

Il y a aussi une exposition sur la mode en temps de guerre. 

L’après midi il y eut la visite de l’Hôtel de Région Rhône Alpes. 

C’est un bâtiment neuf et moderne. La France est divisée en 27 

régions, La Région Rhône Alpes est la deuxième plus grande 

région de France, elle compte 8 départements et plus de 6 

millions d’habitants.Le Conseil Régional est composé de 157 

conseillères et conseillers élus pour six ans au suffrage universel 

direct. Ils élisent un Président. 

Il dispose d’un budget annuel qui est réparti entre leurs 

différentes compétences :  

- transports 

- formation, apprentissage  

- économie emploi 

- aménagement du territoire 

- culture et sport 

- environnement 

 

Zhenjiang 12/04/2014 

 


