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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 7  -  M A R T O   2 0 1 5  

Sunplenaj jonkviloj. 

Kiam jonkviloj aperas, oni scias, ke printempo ĉeestas, aŭ 

alproksimiĝas. Vidu, ili jam kunportas multe da suno per 

siaj helflavaj delikataj koloroj. 

Ĉi tiuj ĝuste estis kolektitaj en la arbaro de Vergongeat, 

ĉe Bourg en Bresse, kaj la bukedo aranĝita en iun brunan 

ceramikaĵon el Lamoura, ĉe la urbo Saint-Claude, en 

franca Ĵuraso. 

Ĉiujare, kiel tradicia rito, popolanoj tie kolektiĝas, kaj 

zigzage marŝas ene de la arbaro por kolekti jonkvilojn. 

Ilin la naturo donas al ĉiuj abunde, jaron post jaro. Unua 

paŝo al printempo senpacience atendita ! 

Kikeri 

 

 

 

Ĉu en Koreio aŭ en Francio? 
Antaŭ kelkaj tagoj mi estis surstrate en iu urbeto 

proksime de mia eta vilaĝo. Stirante la 

kamioneton mi subite kriis. Ĉar mi ekvidis 

interesajn ŝildojn, kiuj skribiĝas en la franca. 

"Tous les jours" estas panvendejo, ankaŭ "Paris 

baguette". Fakte, du markoj estas popularaj en 

Koreio kaj strange ili preskaŭ ĉiam situas unu 

apud la alia. La tria "Voila" estas kafejo. Mi 

demandas min, ĉu en la kafejo kelnero diras 

"Voila!" servante kafon al klientoj. Plej interesa 

ŝildo, eĉ kun verda stelo, estas "gusto", kie oni 

vendas diverslandajn kukojn. 

Onidire, en okuloj de budao, ĉiu estas budao. 

Nuntempe preparante Komunan Someran 

Staĝon inter asocio BeB kaj LLG klubo, mia 

rigardo aŭtomate turnas al niaj komunaĵoj. Kaj 

tio vastiĝas al paca mondo pere de Esperanto. Ĉu 

en Bourg en Bresse ni povos trovi kaj ĝui niajn 

komunaĵojn? 

                                                                                     

Ana Sonĝanta el Koreio 

 

 

Pli malpli saĝaj proverboj kaj esprimoj de D°Zamenhof. 

En la trisemajna ĵaŭdo… 

En landoj transmaraj estas oraj arbaroj. 

En malfacila horo, eĉ groŝo estas valoro. 

En malsata familio mankas harmonio. 

En mizero, eĉ saĝulo estas malsaĝa. 

En nomo de l’ĉielo, sed pro bono de l’felo. 

 

En propra angulo, ĉiu estas fortulo.   

En puto ne kraĉu, ĉar vi trinki bezonos. 

En ŝerco kaj ludo ofte estas aludo. 

En sia dometo li estas atleto. 

En trankvila vetero ĉiu remas sen danĝero. 

En unu sako du katoj, ĉiam mordoj kaj gratoj. 

Enspezo postulas elspezon. 

Estas ŝafoj, estos lano. 
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Esperanto vivanta (februara kompilaĵo de Jacques Baratie.) 

- "Méphisto", film hongrois doublé en espéranto (1h09) : Mefisto Esperanto versio VHS Rip 

- Débat "Espéranto vecteur de connaissances différentes" (1h) : Debato: Esperanto - Peranto de aliaj konoj 

- Invitation à participer au centième congrès d'UEA : 100ª UNIVERESALA KONGRESSO DE ESPERANTO = LILLO 2015 = 

CIRO GOMES DE FREITAS 

- Entretien avec le secrétaire de la coopérative culturelle espérantiste (KKE) : Intervjuo kun Romeu Hatushika 

- Le mouvement espérantiste au Pakistan (entretien avec SAEED Ahmad) : 파키스탄 경제학자 사이드 교수가 바라본 남아시아 

상황 

- Entretien avec le président de l'association espérantiste iranienne : D-ro Keyhan Sayadpour estis intervjuita en la 46-a Korea 

Esperanto-Kongreso. 

- Entretien avec le secrétaire général d'UEA sur la candidature de la Corée pour organiser l'UK 2017 :"Koreio estas sufiĉe preta 

gastigi UK-n en 2017...(한국은 2017년 세계 에스페란토 대회를 유치할 준비가 된것으로 보여...) 

- Autre entretien avec le secrétaire général d'UEA concernant l'espéranto en général : Globeto Intervjuas Martin Schäffer (en 

Esperanto) 

- Vidéo souvenir du 85 ième congrès de SAT à Yalta (Ukraine) : La 85-a SAT-Kongreso 2012 (Ukrainio, Jalto) 

- Remise du prix Degucxi à Stano Marček : Stano Marček - premio Degucxi 

- Mini reportages d'actualités en espéranto : 

[eo] Novaĵoj - Merkel kaj Hollande vizitas Kievon (11/02/2015) 

[eo] Novaĵoj - 70-a datreveno de liberiĝo de Aŭŝvico (02/02/2015) 

- Vidéos produites par l'unesco sous-titrées en espéranto : 

Eduko por la Preparado de Katastrofoj 

Kio estas mond civitano ? G C e 

- Apprenez le vietnamien grâce à l'espéranto (6ième leçon) :Lernu la vjetnaman per Esperanto - leciono 6 - LINGVOJ!!! 

- Conte hongrois traduit en espéranto "Vuk la vulpido" : VUK kétnyelvű diavetítés Esperanto -magyar(19:05-től) Eszperantó  

- Conférence : "Lart de l'espéranto" : La Arto de Esperanto 

- Découverte de Turin en images : https://vimeo.com/120280157 

- Conférence : "Le bruit du silence" : La bruo de la silento  

- Lecture de la déclaration universelle des droits de l'homme en espéranto : Esperanto: UN Declartion of Human Rights 

- Lecture de fables bouddhistes : Budhismaj Fabloj Budhana Reteja Esperantista, Cxina Esperanto Eldonejo mp3 

- Lecture de "Le petit prince" en espéranto (2h) : [Sonlibro] La Eta Princo (Esperanto) 

- Exercices pour les pieds : Ekzercoj Por La Piedoj! 

- Rodolfo Boffo parle des vidéos en espéranto qu'il réalise pour Youtube : Kroko kaj la nova filmeto: Multkolora Mondo 

- Chanson de Chico BUARQUE ("A paz") interprétée en espéranto par Eric LANGUILLAT : La Pac' (Gilberto Gil "A Paz", en 

Esperanto) 

- Chanson "Komerca" de La Paflik (avec les paroles) : Komerca - La Pafklik  

- Ian CLARK chante " Povra-vagant-fremdulo" : Povra-vagant-fremdulo 

- Deux chansons de Kaŝi : 

Kaŝi - Kantu plu 

Esperanto: Kaŝi- Amu min! 

- Chants lituaniens interpétés en espéranto : 

Lietuviskos dainos Esperanto kalba A.Kubilius ir R.Vesiota Lasu al Patrujo - Leiskit i tevyne 

Lietuviskos dainos Esperanto kalba A.Kubilius Kreskis en arbar`kverketo - Augo girioj azuolelis 

Lietuviskos dainos Esperanto kalba A.Kubilius ir R.Vesiota Cela mara bordo - Ant mariu krantelio 

"Muzaiko" tuttempa esperanta retradio : 

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

 

Ni internacie ridu… 

Elekto. 

Por elekto de urbodeputitoj, kelkaj kandidatiĝis. Du voĉdonantoj interparolis. 

A : « Mi ne scias al kiu mi voĉdonu, ĉar mi konas neniun el la kandidatoj. » 

B : « Ankaŭ mi ne scias, al kiu mi voĉdonu, ĉar mi tre bone konas ambaŭ kandidatojn. » 

La naiva novedzo. 
Dum la edziĝfesto la feliĉa novedzino volupte flustris al sia novedzo : 
« Se jam prefere estus nokto… » 
La naiva novedzo demandis : 
« Ĉu vin tiel  terure premas viaj novaj ŝuoj ? » 

 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3Dvq4Zo2Jbt5U%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253DRFLM6hMQQW8%2526feature%253Dshare%26fb_ref%3Dshare&h=HAQE22zgH&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3DLuKmHTL1CZM%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253DWfhbUFBqT-o%2526feature%253Dshare%26fb_ref%3Dshare&h=oAQFCS6Nh&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3D0p2u_T797Zw%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253Dc59nKHjSbeM%2526feature%253Dshare%26fb_ref%3Dshare&h=WAQElF-qU&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3D0p2u_T797Zw%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253Dc59nKHjSbeM%2526feature%253Dshare%26fb_ref%3Dshare&h=WAQElF-qU&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3DOEfEoeP7wLE%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253DBLYXrAyaAPo%2526feature%253Dshare%26fb_ref%3Dshare&h=tAQFXPvYD&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3Da6lXaxoSYL4%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253DszwHMa_5fNE%2526feature%253Dshare%26fb_ref%3Dshare&h=5AQGL9AqK&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3Da6lXaxoSYL4%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253DszwHMa_5fNE%2526feature%253Dshare%26fb_ref%3Dshare&h=5AQGL9AqK&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3Dk-VHehMjJao%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253DwjBF1m6ocjM%2526feature%253Dshare%26fb_ref%3Dshare&h=mAQFEaVaY&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3Dk-VHehMjJao%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253DwjBF1m6ocjM%2526feature%253Dshare%26fb_ref%3Dshare&h=mAQFEaVaY&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3D6ho1ZpBQCok%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253DqIUmBxjSk20%2526feature%253Dshare%26fb_ref%3Dshare&h=3AQGLgE56&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3D6ho1ZpBQCok%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253DqIUmBxjSk20%2526feature%253Dshare%26fb_ref%3Dshare&h=3AQGLgE56&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3DnGkZXlDtSLE%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253DzqbqsSMMLQg%2526feature%253Dshare%2526list%253DPL6080927F401B564B%26fb_ref%3Dshare&h=aAQFgpC5F&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3DnGkZXlDtSLE%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253DzqbqsSMMLQg%2526feature%253Dshare%2526list%253DPL6080927F401B564B%26fb_ref%3Dshare&h=aAQFgpC5F&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3DHt49Me-SeYA%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253DlXaQ_aPzEdw%2526feature%253Dshare%26fb_ref%3Dshare&h=3AQEbRkMS&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3D4KcCz3tDzLg%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253DYybqizrniVQ%2526feature%253Dshare%26fb_ref%3Dshare&h=_AQF9LC7z&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3DmsC9M_gUC7Q%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253DKXGdfWp4ge4%2526feature%253Dshare%26fb_ref%3Dshare&h=0AQEpN1eN&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3DYhf55BjTOLk%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253DDSprnxmfBS8%2526feature%253Dshare%26fb_ref%3Dshare&h=EAQGI9Mlr&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3DdprhVOy-6KY%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253DbuEUCQ1uAfk%2526feature%253Dshare%26fb_ref%3Dshare&h=2AQGolwb5&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3Dk55x6izto6U%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253Dy-7i2hLlEWA%2526feature%253Dshare%26fb_ref%3Dshare&h=jAQGAO4zX&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3DrChJpOSzBqQ%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253DwVsP7eFC1KI%2526feature%253Dshare%26fb_ref%3Dshare&h=ZAQGzAv32&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3DocNPKaQH8Z8%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253DfgqzZiG-nrA%2526feature%253Dshare%26fb_ref%3Dshare&h=pAQEhxefV&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3DatGvg8iJJ6Y%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253DRi-juSC3Z5E%2526feature%253Dshare%26fb_ref%3Dshare&h=KAQFjxr_H&s=1
https://vimeo.com/120280157
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3DzlIXsZJLvoQ%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253DHseEUT0DMnM%2526feature%253Dshare%26fb_ref%3Dshare&h=GAQFpl2Tk&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3D7jPDqF_Fsbg%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253DnzzDGopPOys%2526feature%253Dshare%26fb_ref%3Dshare&h=aAQGJcIkt&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3D75OPQ5wpYY4%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253DLRX-CL5mhig%2526feature%253Dshare%26fb_ref%3Dshare&h=4AQF-4kqI&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3D5fo_SkdoT5Y%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253DyGS_uCAAwSQ%2526feature%253Dshare%26fb_ref%3Dshare&h=BAQH5ZCph&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3DQVIDL6Fj1aI%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253DyO8Sg_-_2Fw%2526feature%253Dshare%26fb_ref%3Dshare&h=HAQE22zgH&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3Dgce2d4-sppc%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253DUyUIWsF5WWo%2526feature%253Dshare%26fb_ref%3Dshare&h=YAQE_MHs8&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3Dw39DHOYVrb8%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253Dk5gdo8VvOBg%2526feature%253Dshare%26fb_ref%3Dshare&h=rAQElhmpH&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3Dw39DHOYVrb8%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253Dk5gdo8VvOBg%2526feature%253Dshare%26fb_ref%3Dshare&h=rAQElhmpH&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3DfY9_7fsUOZU%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253Dj3Ymf-u6Nvw%2526feature%253Dshare%26fb_ref%3Dshare&h=_AQEz-mjI&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3DL6qMvm7D2LA%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253Duwf2cdP00GI%2526feature%253Dshare%26fb_ref%3Dshare&h=EAQEyC26J&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3Dy1_cgwQjBJo%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253DzRIzxU-U0FY%2526feature%253Dshare%26fb_ref%3Dshare&h=rAQElhmpH&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3DLgQj6ppTCZU%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253DKRzVXVX8wf4%2526feature%253Dshare%26fb_ref%3Dshare&h=8AQEk3cMb&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3DD-t6Foi1jZk%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253Dw-kIRT0STHY%2526feature%253Dshare%26fb_ref%3Dshare&h=1AQFQRSU3&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3DXTBjGEayqo0%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253DCHYmX9CTEqg%2526feature%253Dshare%26fb_ref%3Dshare&h=gAQGGH1wQ&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3DZTe5WKtwN64%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253DtahNkgi17-w%2526feature%253Dshare%26fb_ref%3Dshare&h=4AQF-4kqI&s=1
http://www.radionomy.com/FR/radio/muzaikoinfo/listen
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Pearl Buck 

Pearl Buck, naskiĝinte en la jaro 1882 en Usono, 

estis edukita en Ĉinio, kie ŝi restis dum granda 

parto de sia vivo antaŭ ol reveni en sian landon. Ŝi 

verkis novelojn, teatraĵojn, romanojn, kaj ricevis la 

premion Pulitzer en 1932 por sia romano « La Ĉina 

Tero », kiel unua virino tiel premiita. Por sia tuta 

verko, ŝi ricevis en 1938 Nobelpremion pri 

literaturo. Ŝiaj plej famaj romanoj « La patrino » 

kaj  « Orienta vento, okcidenta vento » aspektas kiel 

klasikaĵoj en la tutmonda literaturo. Ŝi forpasis en 

1973. 

Tiel parolis P.Buck, dum la ceremonio, kiam ŝi 

ricevis Nobelpremion pri literaturo : 

 

"Mi ne estus tute mi mem, se, en mia propra vivo, mi 

ne mencius la ĉinan popolon, kies vivo estis ankaŭ la 

mia dum tiom da jaroj., kies vivo ĉiam restos parto de 

la mia ... La pensmanieroj de mia lando Usono) kaj 

de Ĉinio, mia adopta patrio, diversmaniere similas, 

sed precipe pro nia komuna amo al libero. Kaj en la 

nuna momento pli ol iam ajn, kiam Ĉinio engaĝiĝis 

en la plej grandaj bataloj, t.e.bataloj pri libero, mi 

neniam admiris ĉinojn kiel nun, rigardante ilian 

neniam antaŭe aperintan unuecon, kontraŭ la 

malamiko, kiu minacas ilian liberon.(temas pri Japanio) 

Kun tia volo al libero, kiu estas iasence ilia natura 

plej profunda kvalito, mi scias ilin nekonkereblaj." 

En la urbo Zhenjiang, kie mi loĝas, ankaŭ ŝi vivis, dum 

preskaŭ 20 jaroj. Iu tiea altlernejo nomiĝas « Pearl Buck 

lernejo »  Tio allogis min legi multajn ŝiajn romanojn, kaj 

viziti la muzeon dediĉitan al ŝi, instalitan en la domo mem 

de ŝia familio.  

Leginte ŝiajn romanojn, aspektas al mi klare, ke ŝi donis 

al mi pli da informoj pri la tradicia profunda ĉina 

kulturo. Ne malpli klare, ke ŝi ĵetis gravan ponton inter la 

okcidentan kaj la orientan mondojn, en la komenco de la 

20a jarcento. Sekvis la historiaj ligoj de ambaŭ mondoj 

(1964 : Francio (kun la generalo De Gaulle) oficiale 

rekonas la Ĉinan Popolan Respublikon – 1971 : Mao 

invitas sportistojn pri tabloteniso viziti Ĉinion – 1972 : 

Nixon vizitas Mao Ze Dong). 

Mi rekomendas vin legi – eĉ relegi – la romanojn de 

P.Buck. Ili aspektas al mi senfunda puto da profundaj 

kulturaj informoj. 

Michel Fontaine.  

 

 
Mao kaj Nixon intersalutas (1972) 

 
Busto de Pearl Buck en la muzeo de Zhenjiang. 

 
Juna Pearl 

 
Mi subsignis la vizitlibron…en esperanto…Ĉe la muro, oni povas 

rimarki religian bildon, ĉar la patro de Pearl estis pastoro, kaj venis 

Ĉinion por disvastigi sian kredon. 

La ĉiĉeronino (dekstre) esprimis sian deziron lerni nian lingvon… 

 

 

 



 

 
                                       Espéranto Bourg en Bresse – AGLCA – 2, bd Joliot-Curie – 01006 Bourg en Bresse 

email : esperanto.bourg@gmail.com 
                                                               Site internet :   https://esperantobourgenbresse.wordpress.com/ 

 

De grands voyageurs… 

Nia asocio plenas de vojaĝinklinaj homoj (eĉ bicikle)…kun aŭ 

sen esperanto, ili ĝuas internaciajn kulturaĵojn (kolorojn, 

morojn, gustojn, pejzaĝojn, amikojn, manĝaĵojn…) Jen Claire 

kaj Gilles revenis de malproksima Nikaragvo, kaj Miŝela de 

Srilanko. Freŝreveninte, ili havas ankoraŭ « formikojn en la 

piedoj » (tiu franca esprimo, laŭvorte altradukita, signifas, ke ili 

senpacience atendas la venontan vojaĝon.) Kaj ili donas al ni 

« akvon en la buŝo », t.e. soifon niavice iri… 

 
Abundaj fruktoj kaj legomoj en Srilanko. 

 
Elefanta duŝo 

 
Claire kaj Gilles kun Uriel (nikaragva esperantisto) kaj lia patrino. 

La vizaĝoj ege bruniĝis ! 

 
Bluviola orkideo. Ĉu skrilanka ? Ĉu nikaragva ? Ĉu  paradiza ? 

 

Kikeri promesas rakonti pli en sia numero 28… 

 

 
Zhenjiang la 12an de marto 2015  

 

 

 

 


