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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 8  -  A P R I L O   2 0 1 5  

 « La valeur de l’Espéranto en tant qu’outil de communication internationale a été reconnue par l’Unesco. Inévitablement la langue 

internationale finira par s’imposer dans les institutions européennes. Elle aura un effet multiplicateur sur les relations entre tous les 

pays du monde ». 

Georges Kersaudy, ancien traducteur international et polyglotte, (« Langues sans frontières » « éditions Autrement 2001) 
« La valoron de E° kiel internacian komunikilon UNESKO rekonis. Neeviteble, ĝi finfine fariĝos necesa en la eŭropaj instituicioj. 

Kaj ĝi oblige efikos en la rilatoj de tutmondaj landoj. »  
 

 

Pli malpli saĝaj proverboj kaj esprimoj de D°Zamenhof. 

Al kavo senfunda ŝtopado ne helpas. 

Al kokino la ovo lecionon ne donu. 

Al koro penetro per okula fenestro. 

Al la buŝo de “oni” neniu povas ordoni. 

Al malamiko en kuro faru ponton kun plezuro. 

Deziro kaj inklino ordonon ne obeas. 

Deziru sincere, vi atingos libere. 

Diablo ŝercon ne komprenas, vokite li venas. 

 

 

Difekton de naturo ne kovros veluro. 

Diablo ne ĉiam unu pordon sieĝas. 

Dio al vi donis por ke vi povu doni. 

Dio manĝon donacis, sed la dentoj agacas. 

Dion fidu, sed senfare ne sidu. 

Donaco ne sincera,  donaco infera. 

Donu fingron al avidulo, li tutan manon postulas. 

Exercez votre sagacité !! Trois  questions de Kikeri : lequel de ces 

proverbes parle-t-il de cadeau empoisonné ? Lequel affirme-t-il  

qu’on ne peut empêcher personne de parler ?Lequel conseille-t-il 

de ne pas rester les bras croisés ? 

 
 

 

Internacie ridu.  
Iu anglo,  kiu ne sciipovis paroli france, eniris francan kafejon. 

Li fingromontris eron sur la menukarto, kaj la kelnero alportis supon. 

"Bone!" li pensis, kaj kiam la supo estis finita li fingromontris la sekvantan eron sur la karto. 

 La kelnero alportis alian specon de supo. 

Tio okazis kun tria speco, kaj por eviti, ke ĝi okazu plian fojon, la Anglo fingromontris al la lasta ero sur la 

karto. 

Post intervalo la kelnero revenis kun dentpikiloj! 

Historieto eltirita el “A School Esperanto course” (A.G.Batt) 

 

 

 

 

Magia kuniklo. 

 
Ĉu vi memoras ? Antaŭ unu jaro, en sia aprila 2014a numero, 

Kikeri prezentis al vi tiujn paradizajn  pejzaĝojn de Tian Ŝan 

montaroj   >> 

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

Ĉi-tie, en la jaro 1983, iu ĉina esploristo malkovris strangan 

beston, mezmuso, mezkuniklo. Sciencistoj, kiuj uzas la latinan, 

tuj nomis ĝin : Ochotona iliensis, inter 30 aliaj specoj… 

http://soocurious.com/fr/ili-pika-espece-voie-

disparition/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-

mail&utm_campaign=Newsletter_Journaliere_2015-03-27 

Se oni atente observas la ĉisubajn fotojn, oni povas rimarki, ke 

la felo de ĉi mamulo koloriĝis same kiel la ĉirkaŭa 

rokoj…Kvazaŭ ĝi sminkis sin ! Ĉu makulo aŭ kameleona 

fenomeno ? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tian Ŝan Montaroj, nordokcidente de Ĉinio 

 

http://www.travelchinaguide.com/cityguides/gansu/zhangye/
http://soocurious.com/fr/ili-pika-espece-voie-disparition/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=Newsletter_Journaliere_2015-03-27
http://soocurious.com/fr/ili-pika-espece-voie-disparition/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=Newsletter_Journaliere_2015-03-27
http://soocurious.com/fr/ili-pika-espece-voie-disparition/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=Newsletter_Journaliere_2015-03-27
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« Ĉu vi perdis ion ? » 

 

 

 
“ Lasu min trankvila. Mi ne bezonas vin ! ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gang-gang-sullae 

 

Gang-gang-sullae (prononco pere de la angla) estas korea 

tradicia danco kaj ankaŭ kvazaŭ folklora ludo. En la jaro 2009 

tiu ĉi danco estis elektita de Unesko kiel neforma kulturaĵo. 

Okaze de Aŭtuna Festo en Koreio, nomata <Ĉuseok>, la 15a de 

aŭgusto laŭ luna kalendaro, virinoj dancadis Gang-gang-sullae 

sub la plenluno dum tuta nokto. 

En prapatra epoko tiel ekstere dumnokte ludi estis rara ŝanco 

por koreaj virinoj. La danco komenciĝas malrapide kaj ĝi pli 

kaj pli rapidas. Finfine la rapideco revenas al la komenco. La 

ritmo de la dancado estas varia, sed la direkto ĉiam komenciĝas 

dekstren. Unu el plej lertaj kantistinoj de la grupo kondukas la 

dancadon pervoĉe kaj aliaj dancante ripetas la refrenon “Gang-

gang-sullae”. La vorto signifas “rondiro”. 

En tuta Koreio oni praktikis la dancadon aldoninte siajn lokajn 

kulturaĵojn. Ekzemple, en marborda vilaĝo,  oni imitis la 

agadon fiŝkapti anĉovojn ene de la dancadon. Nuntempe 

ankoraŭ oni kutime dancas en la festo, eĉ kun virojn kaj 

infanoj. 

Feliĉe, dum la somera staĝo, kiu estas organizita de Bourg en 

Bresse kaj LLG-Koreio, ni kune spertos la dancon Gang-gang-

sullae. Se vi volus anticipe iom gustumi ĝin, bv. iru ĉi tien : 

https://www.youtube.com/watch?v=SrrOY2mo0Ic 

Ana-Sonĝanta. 

 

 
 

 

 

Radioarkivoj en la blogo de nia asocio. 

 
JL.Gayet, kiu zorgas radioelesendojn ĉe  RCF kaj RadioB, helpe de JFrançois, ĵus aldonis en nian blogon :  

https://esperantobourgenbresse.wordpress.com/ 

arkivojn de malnovaj elsendoj. Oni povas aŭdi la pionirojn de tiu agado : Pierre, Catherine, Régis, Michel…Tiel la asocia blogo 

fariĝis pli riĉa, kaj la aŭskultado de elsendoj pli facila ol direkte. Ankaŭ la arkivoj de la malaperinta klubo de 

Chatillon/Chalaronne estos uzataj por kompletigi tiujn de Bourg, dank’al punta laboro de JFrançois kaj Miori, sekretariino de 

E°Bourg. Tio donis al Kikeri la ideon publikigi artikolojn kaj fotojn pri la historio de nia asocio… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SrrOY2mo0Ic
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Esperanto vivanta. 
Kompilis Jacques Baratié en marto 2015 

- Conférence inaugurale de la chaire "Interlinguistique et espéranto" à l'université d'Amsterdam : https://www.youtube.com/watch?v=SitFG5CTRxg 

- Vidéo de présentation d'une famille espérantiste vivant en Allemagne : Daniel & Åsa Voß - La Esperanto familio 

- Le multilingvisme grâce à l'espéranto : Parents, libérez les talents naturels de votre enfant, naturellement, et pas qu'en anglais 

- Témoignages de jeunes espérantistes brésiliens à propos de l'espéranto : Esperanto - Lingvo Internacia 

- Recension à propos de la traduction en espéranto de "Les âmes mortes" de Nicolas GOGOL : malvivajanimojparolarecenzeto 

- Rencontre avec Istvan ERTL : Rendevuo kun Istvan Ertl - Esperanto 

- Entretien avec Thierry Saladin et Laure Patas d'Illiers d'Europe Démocratie Espéranto : Europe Démocratie Espéranto : entretien avec Thierry Saladin et 

Laure Patas d'Illiers 

- De la difficulté de parler chinois (extrait du film de Roberto BEGNIGNI : "Il mostro") : https://vimeo.com/121006111 

- Vidéo concernant la coopérative culturelle des espérantistes de RIO DE JANEIRO : Filmraporto: Rekomenciĝis la kulturkunsidoj en KKE 

- Impressions sur le séminaire de littérature espérantophone 2014 en Slovaquie : Impresoj pri SES 2014 

- Zamenhofa tago 2014 à TURIN : Zamenhof-tago kaj Montevideo 60 festitaj en Torino 

- Vidéos traitant du nouvel an chinois : 

http://esperanto.china.org.cn/2015-02/…/content_34896740.htm 

http://esperanto.china.org.cn/2015-02/…/content_34915728.htm 

http://esperanto.china.org.cn/2015-02/…/content_34915729.htm 

- Vidéo souvenir concernant le 48ième congrés d'espéranto du Brésil : 48ª BKE 2013 - ORIGINALO - INTERVJUO, PAROLADOJ Kaj I IFESKAN - CIRO 

GOMES DE FREITAS 

- Entretien avec Neil BLONSTEIN (espérantiste newyorkais) : Globeto intervjuas Neil Blonstein (en Esperanto) 

- Comment être un bon espérantiste : Kiel esti bona Esperantisto 

- Petite vidéo humoristique en espéranto "Pasporta servo" : https://vimeo.com/123520564 

- "Mistero" Poeme de Andreo Griggs : https://vimeo.com/123534848 

- Enfants parlant de l'importance de l'eau : Infanoj parolas pri la graveco de akvo 

- Leçon d'espéranto selon la méthode CSEH : Baza Cseh Kurso de Esperanto 

- Divers cours d'espéranto : 

MES2015 SAM 1635 KRISTIN 

MES2015 SAM 1597 ALEKSANDRO 

MES2015 SAM 1596 RAFAELO 

- Poèmes déclamés en espéranto :  

En Granado kun Federico García Lorca de Miguel Fernández. Deklamas: Ferriol Macip 

Ĉu parolas ni? (¿Hablamos?) de Pedro Salinas. Deklamas: Enric Baltasar 

Estança 42 de Carles Riba. Deklamas Manel Sales 

- Chansons de Guillaume ARMIDE en espéranto : 

Tri tagoj far Gijom' Armide 

Hej vi ! far Gijom' Armide 

- "Eternan Lumon" chanté par Johnny M et Tone (avec sous-titres) : Eternan Lumon - Jonny M (subtekstoj) 

- Le groupe Triope chante "La rakonto" : TRIOPE-La Rakonto (Albumo-Bonulo) (Original song in Esperanto-by Valentina Cancino) 

- "Flavaj folioj" chanson hongroise traduite en espéranto : Flavaj folioj 

 

 

Iom da loka historio 
(jen eltiraĵoj el la parolo de Chantal Bécheret, tiama prezidantino, en januaro 2005,  dum memorceremonio  

organizita en la liceo Lalande, unua parto) 
« Kunveninte en ĉi Liceon kaj akceptinte de ĝia estro S°Sudries, ĉiuj asocianoj de E°Bourg dankas al li pro malfermo de lia Liceo 

por festi la centan datrevenon de apero de E° en nia urbo…..kaj permesi la ekspozicion de diversaj memorigaj dokumentoj, kaj la 

uzon de la komputiloj kun gestudentoj por paroli kun tutmondaj esperantistoj……. 

« La libro « 100 jaroj pri E° en la departamento Saône et Loire kaj en la Regiono Rhône-Alpes 1895-1995 » (disponebla en la 

publika biblioteko Vaillant), permesas al ni konatiĝi kun la historio de E° en Bourg en Bresse. Ĝin verkis la D°André Védrine, 

membro de CERL (lionregiona asocio). 

«  La gazeto , «Courrier de l’Ain » anoncis la aperon de esperanta asocio la 27an de januaro 1905. Jen ĝiaj estraranoj :  

Prezidanto : S° GALLARD, vicprezidanto de la Departamenta Konsilio. 

Vicprezidanto : S° POCHON, arkitekto, avenuo Alsace – Lorraine. 

Sekretario : S° Joseph EVROT, univeritata agregaciulo, vicliceestro de Lalande. 

Kasisto-bibliotekisto : S° Victor CORSAINT , posedanto de la « Hôtel de la Paix ». 

« Mi unue parolos pri Joseph EVROT, al kiu revenas la honoro de tiu homareca iniciato, malfermita al la mondo por pli da paco.  

Li naskiĝis en la sama jaro kiel Lazare ZAMENHOF, iniciinto de E°, t.e. en 1859. Lia kariero kondukos lin sinsekve kiel profesoron pri la franca, la latina, la 

greka, kaj poste kiel vicliceestro en diversaj urboj. 

« En januaro 1902, en Grenoble, li malkovras,  kiel multaj samepokaj eminentuloj, la internacian lingvon, kiu permesos al li proksimiĝi al tutmondaj homoj. Kiel 

agregaciulo pri gramatiko, li rapide lernas esperanton.  Lia unua traduko, « L’Avocat Pathelin », komedio en prozo, estis editorita de Hachette en februaro 1904.  

« En marto 1904 li estis nomumita en Bourg en Bresse, kie dum du jaroj, li prelegos kaj donos kursojn. 

« En julio 1905, la esperanta gazeto « Tra la Mondo »  publikigis longan lian artikolon (direkte verkitan en E°), kiu temas kaj titolas «  La Brou’a Preĝejo » 

(L’Église de Brou ). 

« La sekvantan monaton, en aŭgusto 1905, li partoprenas la unuan Universalan Kongreson en Bulonjo/Maro, kie 688 partoprenantoj el  20 landoj kune parolas 

esperanton. Reveninte, li prelegos, kaj la « Courrier de l’Ain » raportos pri tio. (Notu ke ĉijare memorrenkontiĝo okazos en Bulonjo ĉe Maro por celebri la centan 

datrevenon.) 

« Lia lasta posteno estos en Chambery, lia hejmurbo, en 1911, kie li multege aktiviĝas : li nun partoprenas le Lingvan Internacian Komitato, kiu fariĝos 

Akademio de E°. 
« 1914, milito ! Duono de profesoroj mobiliziĝis, li anstataŭas ilin, sin ŝarĝante per tri klasoj dum 3 jaroj. Li elĉerpite forpasas je 61 jaraĝo.  

« La esperantistaj grupoj preskaŭ nure celis disastigi la lingvon kaj allogi pliajn samideanojn. Inter ili estis Théophile ROUSSEAU, profesoro en Liceo Lalande 

kaj Hector Hodler (1887-1920), filo de la svisa pentristo Ferdinand Hodler. Ili krome pensis ke la lingvo povas ankaŭ utiliĝi en turismaj kampoj. En 2004, ili di 

multe propagandis ĉe hoteloj kaj incitis ilin editori flugfloliojn kaj turismajn gvidlibrojn en E°. 

« Tial Victor CORSAINT, posedanto de la « Hôtel de la Paix – Terminus » kaj ankaŭ kasisto de la nova asocio, estis varme interesita pri la lingvo kaj aktive 
partoprenis ĝian disvastiĝon. Li organizis en sia hotelo gravajn kunvenojn. Tie Rousseaŭ (el Dijon) kaj Hodler (el Ĝenevo) preparis  statutojn de UEA (Universala 

E° Asocio), aprile 1908. Tiu tutmonda asocio celas faciligi rilatojn inter homoj, kaj krei solidarecon inter ili per unika lingvo. En la sama jaro, UEA publikigis la 

unuan « Jarlibron ». En 2000 ĉi libreto enhavis 1960 delegitojn en 99 landoj. 

Venontfoje : malapero kaj reapero de Bourg en Bresse asocio. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SitFG5CTRxg
https://www.youtube.com/watch?v=9pMKifIk0m0
http://www.youtube.com/watch?v=5V6wfcb23lU&fb_action_ids=10206171305871786&fb_action_types=og.shares&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B374069239384491%5D&action_type_map=%5B%22og.shares%22%5D&action_ref_map=%5B%5D
http://www.youtube.com/attribution_link?a=yC0IfR1BbJk&u=%2Fwatch%3Fv%3DPPqokz6e-II%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/watch?v=lWCi-UqUIfc&fb_action_ids=10206193494426486&fb_action_types=og.shares&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B896063637103119%5D&action_type_map=%5B%22og.shares%22%5D&action_ref_map=%5B%5D
http://www.youtube.com/watch?v=DSGKrQr-ulc&fb_action_ids=10206171462475701&fb_action_types=og.shares&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B811113952312211%5D&action_type_map=%5B%22og.shares%22%5D&action_ref_map=%5B%5D
http://www.youtube.com/attribution_link?a=UBq7xRuufZE&u=%2Fwatch%3Fv%3Dtv6CFukLAG8%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=UBq7xRuufZE&u=%2Fwatch%3Fv%3Dtv6CFukLAG8%26feature%3Dshare
https://vimeo.com/121006111
http://www.youtube.com/watch?v=whvJa7bzaXg&fb_action_ids=10206203948367828&fb_action_types=og.shares&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B663812140396866%5D&action_type_map=%5B%22og.shares%22%5D&action_ref_map=%5B%5D
http://www.youtube.com/watch?v=pNxonwg3uKI&fb_action_ids=10206193479386110&fb_action_types=og.shares&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B837087809699609%5D&action_type_map=%5B%22og.shares%22%5D&action_ref_map=%5B%5D
http://www.youtube.com/attribution_link?a=fNphPzOSUbk&u=%2Fwatch%3Fv%3DrCNKsqHedxc%26feature%3Dshare
http://esperanto.china.org.cn/2015-02/26/content_34896740.htm
http://esperanto.china.org.cn/2015-02/28/content_34915728.htm
http://esperanto.china.org.cn/2015-02/28/content_34915729.htm
http://www.youtube.com/attribution_link?a=ntpmDuTHcZs&u=%2Fwatch%3Fv%3DqSw08i23Xbs%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=ntpmDuTHcZs&u=%2Fwatch%3Fv%3DqSw08i23Xbs%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=Lwp7ufz9d4o&u=%2Fwatch%3Fv%3DTb-tCCjM4NA%26list%3DPLwhLIRNAesJAYC8la8n_em8MCT-OIqZC2%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=DchahIXOvKQ&u=%2Fwatch%3Fv%3D3csV00nurs0%26feature%3Dshare
https://vimeo.com/123520564
https://vimeo.com/123534848
http://www.youtube.com/attribution_link?a=ix1gflONUrw&u=%2Fwatch%3Fv%3DDyWwspFWJqA%26feature%3Dshare
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3DGVwbxzQPDZo%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253DNTyu5vH5FL4%2526feature%253Dshare&h=YAQEZWwuy&s=1
http://www.youtube.com/attribution_link?a=Tk45vQPK3bo&u=%2Fwatch%3Fv%3DkOehzQGYYhg%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=sntxr6s4OYY&u=%2Fwatch%3Fv%3DNwzufBwzn00%26feature%3Dshare
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3DoR4ilP22yYI%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253DF3tybCGO2bU%2526feature%253Dshare&h=QAQGUr3Lp&s=1
http://www.youtube.com/attribution_link?a=2EK3B1vwxqQ&u=%2Fwatch%3Fv%3Dlj0_ELwYtLs%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=5GSkZO1LG4g&u=%2Fwatch%3Fv%3D7SjT3ciCVRA%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=ZezybH87cq0&u=%2Fwatch%3Fv%3DfG4SVPAN3gU%26feature%3Dshare
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fattribution_link%3Fa%3DQ2NZF_QvRJc%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253DMNP2Oblo_O0%2526feature%253Dshare%2526list%253DPLvYpKtHz5EFPuMTQDtI65au2XwjNYO6ja%2526index%253D2&h=vAQFO-Zc9&s=1
http://www.youtube.com/attribution_link?a=VLpNGN6dcp8&u=%2Fwatch%3Fv%3DbsO7vzP50FQ%26list%3DPLvYpKtHz5EFPuMTQDtI65au2XwjNYO6ja%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=r9UQ1ozOqK4&u=%2Fwatch%3Fv%3DTIhyX0JkFD4%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/watch?v=RmgCw5VTT9k&fb_action_ids=10206193460785645&fb_action_types=og.shares&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B886255981434471%5D&action_type_map=%5B%22og.shares%22%5D&action_ref_map=%5B%5D
http://www.youtube.com/watch?v=_DpiIjDhpZM&fb_action_ids=10206171274791009&fb_action_types=og.shares&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B631148403679105%5D&action_type_map=%5B%22og.shares%22%5D&action_ref_map=%5B%5D
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bovo nutras sin en rubejo. 

 
sekiĝantaj fiŝoj 

 
fiŝbazaro 

 

Vojaĝo al Srilanko 

 
Saluton al cxiuj, 

Inter vojaĝintoj, ni devas interŝanĝi interesajn informojn, cxu ne ? Mi 

ĵus revenis de vojaĝo al Srilanko. Eble vi jam vizitis ĉi insulon, ege 

vizitindan !  

Ĉio plezurigis min : la logxantoj, ĉiam ridetantaj kaj akceptemaj. 

Plejparto praktikas budhismon; la klimato estas varma, sed ĉiam kun 

freŝa aero, kiu blovas de Hindia Oceano aŭ en montaro. La nutraĵoj 

abundas je legomoj, fruktoj, spicaĵoj; la vizitoj, kiujn ni povis fari: 

kompreneble temploj, kompreneble, sed ankaŭ fiŝbazaroj, ĝardenoj de 

spicoj, tekampoj (Lipton inter aliaj), institucioj por maljunaj elefantoj, 

handikapitaj testudoj, iu uzino por reutiligi elefantajn defakaĵojn, 

metiejoj de juveloj  (ili havas minejojn de juvelŝtonoj), fabrikejoj de 

maskoj, ekspluatejoj de cinamarboj, plaĝoj, kaj multaj aliaj 

vizitinfaĵoj... 

Ni spertis ĉiujn eblajn veturilojn : kamparan trajnon,  aŭtobuson, 

« tuk-tuk », biciklon, elefanton, bovĉareton, boaton por iri al mangujoj, 

ĵipon por safaro… Ĉion kun loka tre profesia ĉiĉerono francparolanta. 

Mi vojaĝis père de mia « entreprena komitato », sed eblas same fari 

sole, kun veturilo kaj ŝoforo.  

Ni kelkfoje renkontis junajn studentojn, kiuj parolis la francan, ĉar 

« Alliance Française » tre aktivas ĉi tie. 

Mi faris kelkajn fotojn, sed prefere iru ĉe la cxisubajn retejojn. Ili estas 

tre (tro) multnombraj, sed vi povos trarigardi ilin por akiri al vi ideon. 

Jen mi provis resumi por vi per kelkaj linioj mian belan vojaĝon, 

esperante krei vian deziron. Ni ne vizitis la nordon de la insulo, ĉar tie 

okazis intercivitana milito kun tamuloj, sed mi renkontis svisan 

turiston, kiu rekomendis min tien iri, ĉar la regiono ankoraŭ ne tro 

malfermiĝis al turismo.  

Amike via. 

Miŝela. 
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