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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 6  -  F E B R U A R O   2 0 1 5  

Bonne année de la Chèvre… 
Okaze de la kaprinjaro 2015, la franca poŝtokompanio (PTT) publikigis ĉi poŝtmarkon. Bela kaprino, ĉu ne ? 

Kelkfoje, oni diras « ŝafojaro », ĉar en la ĉina lingvo la vorto « yang » signifas ambaŭ bestojn . Tiuj, kiuj  naskiĝos 

inter la 19a de februaro 2015 kaj la 7a de februaro 2016 heredos la karakteron de kaprinoj, laŭ ĉina kulturo. Ĉi 

kaprinjaro okazis-as-os  ĉiujn 12 jarojn, ekz. en 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027, 2039, 2051… 

Poste vi mem kalkulos… 

La naskinĝintoj en kaprinjaro estas ambaŭe simpatiaj kaj timidaj, afablaj kaj pliĝuste pesimistaj. Kvieteco, 

fidindeco, inteligenteco, kreativeco, kiuj karakterizas ilin, faras ilin tre agrablaj por kunrilati.  Kvankam ili tre 

ŝatas ariĝi , ili malŝatas, ke oni tro atentus ilin, kaj sentas sin pli komfortaj kiam solaj hejme. Ili estas deteniĝemaj 

kaj trankvilaj, ofte perditaj en siaj pensoj. Cetere, la naskinĝintoj de kaprinjaro ŝatas elegante aspekti kaj neniel 

hezitas elspezi monon por aĉeti vestojn aŭ laŭmodaĵojn, sed pri tio oni ne rajtas taksi  ilin snobaj.  
Finfine, ne konfuzu la beon de ŝafoj kun la meeeon de kaprinoj…Kaj ĉiam preferu la kikerikadojn… 

Kikeri 

 

Pli malpli saĝaj Zamenofaj proverboj kaj esprimoj.. 

Facile estas danci se la feliĉo kantas. 

Fadeno iras, kien kudrilo ĝin tiras. 

Fajron estingas akvo, pekon pardono. 

Fajro provas la oron, mizero la koron. 

Famo kredon allogas, sed ofte mensogas. 

Famo ne fluas, se kaŭzo ne estas. 

Farita ne refariĝos. 

Faro farinton rekomendas. 

Feliĉo leĝon ne obeas,  subite naskiĝas, subite pereas. 
Feliĉo venas gute, malfeliĉo flue. 

 

Feliĉon oni ne heredas nek cedas. 
Festeno kaj ĉaso kaj da ŝuldoj amaso. 
Fianĉiĝo ne estas edziĝo. 
Fidanta al vorto atendas ĝis morto. 
Filo konfesis, patro forgesis. 
Fiŝo pli granda malgrandan englutas. 
Flamiĝema kiel ligno rezina. 
Fleksu arbon dum ĝia juneco. 
Forĝu feron dum ĝi estas varmega. 

 

 
 

 

Radioelsendoj. 
Kiel li anoncis kaj promesis, la lastaj radioelsendoj de Jean-Louis Gayet disponeblas ĉe la retejo de E°Bourg :  
https://esperantobourgenbresse.wordpress.com/ 
Dankon al li pro lia densa laboro ! Dankon ankaŭ al Jean-François  Schercher, el Strasburgo,  por lia helpo krei kaj nutri la 
retejon. 
 

Internacie ridu ! 

Venĝo. 

Iu homo estis tre malsana kaj vizitis kuraciston. La kuracisto atente ekzamenis lin kaj diris : « Mi bedaŭras, ke mi devas diri al vi 

ĉion, ĉar vi havas severan infektan rabion. Estas sufiĉe fatale. » 

« Bonvole donu al mi plumon kaj paperon. » 

« Ĉu vi volas skribi vian testamenton ? » 

« Ne, sed mi volas skribi la nomaron de tiuj, kiujn mi volas mordi. » 

Ĉielo kaj infero. 

La ĉielo estas tie, kie franco estas kuiristo, italo estas amanto, brito estas policano, germano estas mekanikisto kaj sviso zorgas la 

horaron. 

La infero estas tie, kie brito estas ĉefkuiristo, sviso estas amanto, franco estas mekanikisto, germano estas policano, kaj italo zorgas 

la horaron. 

https://esperantobourgenbresse.wordpress.com/
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Kukurbosupo dum staĝo. 
 

Kukurbosupon kun raspita 

grujero (aĉetita ĉe Carrefour 

Saint Denis), kaj kun evidenta 

ĝojo, preparis Ana, kun Minmin 

kaj Kolona. 

(laŭ iu recepto de Catherine 

Ratton) 

Fakte koreoj ofte manĝas 

kukurbokaĉon aŭ supon, sed  

aldonas nek grujeron nek 

laktokremon. 

 

 

 

 

Tutmonda Marŝado de Virinoj. 

Ili volas, kune, ŝangi la mondon kaj organizas la 4an 

Tutmondan Marŝon de Virinoj, de la 8a de marto, ĝis la 

17a de oktobro. Komencite en Turkio, la marŝo trapasos 

Grekion, Balkanajn Montarojn, Italion, Svision, 

Francion, Belgion, Germanion, Pollandon, Hungarion, 

Aŭstrion, Katalunion, kaj finiĝos en Portugalio. 

Ilia karavano haltos en Bourg en Bresse de la 27a  ĝis la 

30a de majo. E°Bourg subtenos ilian agadon, ene de la 

loka organiza komitato, dank’al Catherine Ratton, kiu 

jam partoprenis du ĝiajn kunvenojn. Ankaŭ Marie 

France Sarbach partoprenas, je la nomo de justa 

komerco. 

Tio montras, ke E°Bourg elirantas el izolita kampo, kaj 

ke ĝi montros sin kia esperanto estas : solidara.  

Vidu ĉe : http://www.verkami.com/projects/10679-

feminist-caravan-2015 
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4ème stage des LLG-oj à Séoul. 

Kikeri prezentas al siaj legontoj, membroj kaj abonantoj, 

la partoprenintojn de la 4a vintra LLG-staĝo, ĵus 

okazinta en iu LLG de Inĉeon, ĉe Seŭlo. 

Vi certe kapablas rekoni multajn plenkreskulojn kaj 

adoleskantojn, el kiuj Ana/Sonĝanta kaj Michel, el Bourg 

E° Asocio (eble pligrandiginte la foton, aŭ uzante lupeon.) 

Hela, kun sia eterna ĉapo, starante maldekstre inter 

Libro kaj Minmin, aktivigis dum la staĝo sistemon de 

lokaj interŝanĝoj (kiel SEL). La komunumo nomiĝis 

« Amikaro » kaj la monunuo « ol ». Vi povas vidi foton de 

la libreto de Michel, kion kaj kun kiuj li interŝanĝis dum 

la staĝo. Dum Ana detale zorgis pri ĉiuj organizaĵoj,  

Minmin preparis imagan sed realigeblan vojaĝon kun 

kelkaj staĝantoj.  Sekrete, Kikeri rivelos al vi, ke ili 

intencas vojaĝi al Eŭropo – ene de Shengen spaco – kaj 

finos la vojaĝon en Bourg en Bresse. 

Deborah – sidante en la unua vico, nura virino kun verda 

pulovero – prezentis ĉirkaù 150 necesajn bazajn vortojn 

kaj konkurse ludis por memorigi ilin kun bona prononco. 

Ĉar adoleskantoj ŝatas interkonkursi, ili aktive multfoje 

trejnis sin…Nekredeble ! 

Siaflanke, Michel ludis per « poŝamiko », kaj per 

« Mazi en Gondolando ». Helpe de Esther, li preparis 

amuzajn skeĉojn, nome « Patro riproĉas sian filinon 

fumi », « Kuracistino babilas kun pacientino kiu terure 

kapdoloras », « Klaso de balbutantoj », « Junulo provas 

alproksimiĝi al junulino en parko », « Rondodanco de 

lamuloj. » 

En tre gaja etoso, la staĝo intencis prove montri kial lerni 

esperanton antaŭ (ne anstataŭ) ol instrui ĝin. 

La venonta somera staĝo de LLG-oj en Bourg en Bresse 

ankoraŭ pliprofundigos la paŝmanieron. 

Michel. 

 

 

 

 

Sabeliko aŭ krispa brasiko. 
Jen sabelikoj fote kaptitaj hodiaŭ mem en la Parko 

Jinŝan de Zhenjiang (Ĉinio). Ni ne plu povos rigardi 

tiun planton kiel antaŭ la kurso de Mikru. 

En la tuta mondo ĝardenistoj uzis ĝin pro ĝiaj belaj 

koloroj, kaj ni mem opiniis, ke ili speciale faris 

sorĉistajn genajn miksaĵojn, ĝis kiam ili akiris verdon, 

purpuron, helflavon, blankon, grizon, kiuj tiel bele 

akordiĝas. 

Sed nun, post la kurso de Mikru, ni scias, ke ĉi brasiko 

(nome sabeliko) enhavas multe da vitaminoj. 

Li trovis la informon kaj uzis ĝin por sia kurso al 

progresantoj ĉe http://members.aon.at/aldone/retradio/ 

(teksto de Gian Piero Savio, el Israelo). La registrado 

aperis tie la 23an de decembro 2014, sub la titolo 

« escepta sanefika legomo. » 

Kelkaj famaj – sed amatoraj - ĝardenistoj de E°Bourg 

(Mikru, Eliane, Gilles, Claire, Jlouis) promesis planti 

ĝin en venonta printempo por provi…Kikeri atendos kaj 

atentos la rezulton... 

 

http://members.aon.at/aldone/retradio/
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Neĝarto  
Kia belega brodaĵo estas sur la neĝsilko! Ĝi fariĝis eleganta 

tapiŝo por feinoj, kiuj surteren venas nokte. Dank' al la 

kurioza artisto, ankaŭ ni gŭas la mirindajn artaĵojn nur 

dum ili ankoraŭ ne degelas. Kelkfoje momento estas tiom 

bela kiom eterno ! 

(verkis Ana Sonĝanta) 

Eliane konigis Kikeri-n pri tiuj strangaj neĝartaĵoj. Se vi volus 

vidi pli da ili, vi iru al la skistacio « Les Arcs 2000 » (en 

francajn alpojn), aŭ vizitu la retejon de la artisto ĉe : 

http://faitchezmoi.centerblog.net/rub-simon-
beck-.html 
 

 

 

kaprinarto…  

 

 

Zhenjiang 8an de februaro 

 

 

http://faitchezmoi.centerblog.net/rub-simon-beck-.html
http://faitchezmoi.centerblog.net/rub-simon-beck-.html

