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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 ° 9    S E P T E M B R E   2 0 1 3  

Jen reaperas Kikeri post longa silento…Tamen la silento ne estis malplena, ĉar multaj eventoj okazis dumsomere… Vi 
trovos en ĉi Kikeri kelkajn feliĉajn signojn de la « varma somero 2013» ! 

Voici que revient  Kikeri après un long silence… Celui-ci cependant  n’a pas été vide, car beaucoup d’évènements ont eu lieu 
pendant l’été… Vous trouverez dans ce Kikeri quelques traces heureuses de « l’été chaud 2013» 

 

Proverbaro. 

 

Tuso kaj amo ne estas kaŝeblaj. 

Vilaĝano kreditas, vilaĝestro pruntas. 

Truon de l' honoro flikos neniu tajloro. 

Post nokta ripozo helpas la muzo. 

Kvalito bona ne bezonas admonon. 

Tio tuŝas lin, kiel akvo anseron. 

Mono estas reĝo, mono estas leĝo. 

Kiu havas la forton, havas la rajton. 

Ĝi estas por mi volapukaĵo. 

Li ĵus elrampis el la ova ŝelo. 

Barakti kiel fiŝo ekster la akvo. 

Vi sekrete vorton diros, ĝi tra l' tuta mondo iros. 

Mensoga kiel kalendaro, kiel gazeto, kiel funebra parolo. 

 

 

Trouvez un ou le proverbe français correspondant… 
 

 

 

Elektu edzinon laŭ deveno kaj ne laŭ mieno. 

Malfeliĉoj kaj batoj venas ĉiam kun fratoj. 

Pli valoras propra ĉemizo ol fremda plena valizo. 

Foriris bovido, revenis bovo. 

De la buŝo ĝis la manoj estas granda interspaco. 

Al fiŝ' kuirita jam akvo ne helpos. 

Pli valoras konkorda ovo, ol malkonkorda bovo. 

Se vendisto ne mensogas, li aĉetanton ne allogas. 

La dorm' estas bona, se mankas la mono. 

Pano buŝon ne serĉas. 

Al posedanto de metio mankas nenio. 

Putrado de fiŝo komenciĝas de l' kapo. 

 

 

 

Trovu vi iun aù la francan taŭgan proverbon… 
 

 

 

Salato che Eliane 
 

Pikniko kun Maria (Rumanio) kaj HoSong (Koreio) 
 

Somero de piknikoj (Xueqin el Zhenjiang, Ĉinio) 

 

Mi revenis Ĉinion de jam du semajnojn. De tiam mi estis 

okupita por restoraciadi kun gekolegoj, geamikoj, 

eksgelernantoj kaj iliaj gepatroj…En Ĉinio, almenaŭ en mia 

urbo Zhenjiang, viziti restoracion estas tre ofta afero. Fakte, oni 

faras tion ne nur por ĝui bongustajn manĝaĵojn, sed pli multe 

por komunikiĝi. Oni povas trovi iun ajn kialon por restoraciadi. 

Ekz por danki, babili, festi, peti helpon aux pardonon…eĉ por 

labori. Ĉiuokaze, tiamaniere oni donas al si eblecon pli intime 

interkomunikiĝi. 

Ĉisomere, en Bourg en Bresse mi multfoje spertis 

piknikadon. Oni ŝerce diris, ke ĉijare nia asocio havis “piknikan 

someron”.  

L’été des piqueniques (Xueqin,  de Zhenjiang, Chine) 

 

Je suis revenue en Chine depuis déjà deux semaines. 

Depuis, j’ai été occupée à visiter des restaurants avec des 

collègues, des amis, d’anciens élèves et leurs parents…En Chine, 

au moins dans la ville de Zhenjiang, aller au restaurant est 

fréquent. En fait, on ne le fait pas seulement pour jouir de 

bonne chère, mais plus pour communiquer. On peut trouver 

n’importe quelle raison pour aller au restaurant. Par exemple 

pour remercier, discuter, faire la fête, demander de l’aide ou 

s’excuser…et même pour travailler. Dans tous les cas de cette 

manière  on se donne la possibilité de communiquer. 

Cet été à Bourg, j’ai très souvent expérimenté les 

piqueniques. On a pu dire en plaisantant que cette année notre 
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Iusence, la piknikado similas al ĉina restoraciado por 

komunikiĝi, tamen mi pli ŝatas nian asocian piknikadon. Ĉar la 

piknikado ne nur havas la saman rezulton kiel ĉina 

restoraciado, sed plie ĉiufoje mi estis surprizita de manĝaĵoj 

preparitaj de ĉeestantoj. Mi miras pro la lerta kuirado (fakte 

salato eble ne estis kuirita^^) de francaj virinoj!  

Hieraux mi parolis al esperantistoj en Zhenjiang pri la 

piknikado. Ankaŭ ili ŝatas tian manieron, sed bedaŭrinde, ni ne 

povas fari la samon pro diversaj kialoj. Ekz ni ĉinoj ŝatas manĝi 

varman manĝaĵon; ĉinaj manĝaĵoj plej ofte kun saŭco, estas 

malfacile kunporteblaj; ankaŭ la varma kaj sufoka vetero estas 

grava kialo… 

Felicxe, ke almenaŭ ĉiusomere mi povas havi ŝatatajn 

piknikojn en Francio！ 

 

association a eu « un été des piqueniques ». 

En un sens, le piquenique ressemble au restaurant chinois 

pour communiquer, mais je préfère nos piqueniques associatifs. 

Car non seulement ils ont le même résultat que le restaurant, 

mais à chaque fois j’ai été surprise par les mets préparés par les 

participants. J’admire la cuisson habile des femmes françaises 

(si l’on peut parler de cuisson pour la salade^^) ! 

Hier j’en ai parlé à des espérantistes à Zhenjiang. Eux 

aussi aime cette manière, mais regrettent de ne pas pouvoir 

faire de même pour diverses raisons. Par exemple, nous les 

chinois aimons manger chaud ; les mets chinois sont le plus 

souvent accompagnés de sauce et difficilement transportables ; 

le temps chaud et suffocant est aussi une cause importante… 

Heureusement, chaque été je peux avoir le plaisir des 

piqueniques en France ! 

 

 

Memorinda…17a Pluezeka renkontiĝo (Michel kaj Marie 

France Sarbach) 

 

Kiel elstara vino, la 17a Pluezeka Renkontiĝo 2013 estis bonega 

jaro. Cent partoprenantoj estis dispartigitaj en 7 grupoj por la 

kursoj kaj 8 atelieroj (kelkaj originaj kiel keltaj desegnaĵoj aù 

astrolaboj) 

En la kurso de Ana, nia kara samklubanino, ni estis 15 

komence, pli ol 20 fine. Ĉiuj ege interesiĝis pri ŝia kurso ĉar tre 

vivplena. Ŝi parolis pasie pri sia vivo, klarigis al ni malfacilaĵojn 

kiujn ŝi devis alfronti en sia reala vivo por plenumi sian 

revon :forlasi la urbegon por vivi kamparen kun sia familio 

Ni ĝuis sunon, belegajn vidindaĵojn sur maro kaj klifoj. Por 

vizito de la ostrobredado , oni disdonis al ĉiu libreton 

klarigantan la diversajn ŝtupojn de la vivo de ostroj, bonan 

recepton por prepari ostrajn gratenaĵojn ! La tuta skipo de 

esperantista loka klubo bonege preparis la renkontiĝon.Ĉiutage, 

vizitoj de muzeoj  estis proponitaj. Mi multe ŝatis la muzeon en 

Paimpol pri la fiŝkaptistoj kiuj foriris dum la 19a jarcento  9 

monatojn sinsekve por kapti moruojn. Centoj da maristoj 

pereis en maro pro tempestoj kiuj dronigis la velboatojn. Ĉu vi 

jam legis « Pêcheurs d’Islande » de Pierre Loti ? 

Tre agrablaj vesperaj aranĝoj okazis : kanta spektaklo  

“Ĉirkaù Karmen », bretonaj dancoj, teatro, prelego de Ana, kaj 

la bona humoro de la kuirista teamo kontribuis al bonega 

familia feliĉa etoso. 

Ĉiu esperantisto devus partopreni unufoje minimume en tiu 

renkontiĝo. 

 
Ana prezentas sian familion: Dalmini, Leo, kaj ŝi… 
 

Mémorables, les 17èmes Rencontres de Plouezec. (Michel et 

Marie France Sarbach). 

Comme un cru exceptionnel, les 17èmes rencontres de Plouezec 

ont été une très bonne année. Cent participants ont été répartis 

en 7 groupes et 8 ateliers (dont certains originaux comme le 

dessin celte ou l’astrolabe.) 

Dans le cours d’Ana, notre chère associée, nous avons été 15 au 

début , et plus de 20 à la fin. Tous ont été très intéressés par son 

cours très vivant. Elle a parlé avec passion de sa vie, des 

difficultés à affronter dans la vie réelle pour satisfaire son rêve 

d’abandonner la grande ville pour la campagne avec sa famille. 

Nous avons apprécié le soleil, de très beaux paysages sur la mer 

et les falaises. Pour la visite du parc à huitres, on a donné à 

chacun un petit livre sur les diverses étapes de la vie des huitres, 

et une bonne recette de gratins d’huitres ! Toute l’équipe des 

espérantistes du club local a très bien préparé les rencontres. 

Chaque jour des visites de musées ont été proposées. J’ai 

beaucoup aimé à Paimpol le musée des pêcheurs, qui, au 19ème 

siècle partaient 9 mois à la pêche à la morue. Des centaines de 

marins ont péri en mer à cause des tempêtes qui ont fait 

sombrer leurs bateaux à voiles. Avez-vous déjà lu « Pêcheurs 

d’Islande », de Pierre Loti ? 

De très agréables soirées ont eu lieu : spectacle chanté « Autour 

de Carmen », danses bretonnes, théâtre, conférence d’Ana, et la 

bonne humeur de l’équipe de cuisine ont contribué à une très 

bonne ambiance familiale. 

Tous les espérantistes devraient participer au moins une fois à 

ces rencontres. 

 

  

Michel kaj Marie-France Sarbach en Pluezek. 
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Turnea kurso kun ses francoj (Ana Sonĝanta) 

 

Ĉi-somere 50 tagojn mi restis en Eŭropo laŭ bone aranĝita 

itinero. 

Kvankam ĉiuj spertoj estis mirindaj, en Bourg en Bresse,  10 

tagoj por kursi al komencantoj, plie nur Esperante, estis ne 

forgeseblaj por mi. 

Fakte, la kondiĉoj ne estis tiom bonaj.  

Somero estas feria periodo kaj kelkaj devis labori antaŭ sia 

ferio. Iun tagon iu venis, tamen alian tagon ne venis.  

La lokoj, kie mi kursis, ŝanĝiĝis pro tio, ke mi tranoktis 

laŭvice en la domoj de novaj kursanoj. 

Ili siavice gastigis min kaj ilia hejmo estis kursejo. Ja, estis 

turnea kurso por komencantoj! 

Krom matena kurso, ĉiutaga vivo kun fremda instruistino 

estis utila por ili.  

Kun Nadine kaj Jacques, kiuj ne povis partopreni la kurson, 

mi rigardis filmojn vespere, titolite “Marius” kaj “Fanny”. 

Kaj kiam Nadine feriis, ni kune iris al Macon por aĉeti ŝuojn. 

Kun Anne-Marie, mi vizitis hariston. Dum tiu interesa 

evento, ni kune ridis uzante eĉ balbutan Esperanton.  

Vere, Esperanto estas ne nur lingvo, sed ankaux rilato inter 

tutmondanoj. 

Mi esperas, ke nia ĵus bakita rilato daŭros kaj ke ses francaj 

lernantoj daŭre lernos Esperanton. 

Kompreneble, ni denove renkontiĝu laŭ la promeso de Claire 

: « Se Ana vizitos Francion venontan jaron, mi estos preta 

partopreni en ŝia kurso por progresantoj. » 

 
 

Cours « tournants » avec six français (Ana Sonĝanta) 

 

Cet été, je suis restée 50 jours en Europe, suivant un itinéraire bien 

préparé. Quoique toutes mes expériences à Bourg ont été 

surprenantes, 10 jours de cours à des débutants resteront 

inoubliables. En fait les conditions n’étaient pas si favorables. L’été 

est une période de vacances et quelques uns ont du travailler avant 

leurs congés…L’un est venu un jour, mais pas une autre fois…Les 

lieux où j’ai enseigné ont varié parce que j’ai été hébergée tour à 

tour chez les nouveaux élèves. 

Ils m’ont accueillie chacun à son tour, et leur chez soi a été la classe. 

Il s’est bien agi d’un cour tournant pour sébutants ! 

En plus du cours le matin, la vie ordinaire avec une enseignante 

étrangère leur a été profitable. 

Avec Nadine et Jacques, qui n’ont pa pu assister au cours, j’ai 

regardé des films le soir, dont le titre était « Marius » et « Fanny ». 

Et quand Nadine était en congé, on est allé à Macon acheter des 

chaussures. Avec Anne-Marie, je suis allée chez le coiffeur. Au cours 

de cet évènement intéressant, nous avons ri ensemble, même en 

utilisant un espéranto balbutiant. 

Vraiment, l’espéranto n’est pas qu’une langue, mais également une 

relation entre les habitants du monde entier. 

J’espère que notre relation naissante durera, et que les six élèves 

français continueront d’apprendre l’espéranto. 

Bien sûr, il faut que nous nous rencontrions à nouveau, comme 

Claire l’a promis : « Si Ana revient en France l’année prochaine, je 

suis prête à assister à son cours pour progresser. 

 

 

 

Est-ce que l’espéranto donne des ailes ? 

 
 

Ĉu esperanto donas flugilojn ? 

 

 

A ne pas manquer : 

 Samedi 14 septembre de 14h à 17h : portes ouvertes à la MJC, et possibilité de s’inscrire pour le… 

 …lundi 16 septembre, premier cours pour débutants ou presque débutants à la MJC avec Michèle Reverdy. 

 Mercredi 18 septembre 19h salle 026 de la Maison des Syndicats : soirée d’information et de retrouvailles. 

 


