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redaktoteance, GEE, JEFO kaj FKEA. Bonvenon al ©iuj en Troyes 

komence de majo ! Claude Nourmont, ©efredaktoro 

C e numéro est très en retard, vous en êtes mécontents et 
nous vous présentons nos excuses. Nous souhaiterions 
étoffer l’équipe de rédaction. «Équipe» est un bien grand 

mot, car il ne s’agit que de peu de personnes, et nous aimerions 
trouver d’autres bénévoles pour réaliser un dossier, s’occuper d’une 
rubrique...ai !

Claude Nourmont, rédacteur en chef
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Francisko Simonnet et moi-même 
devons interpréter la cérémonie entre 
français et espéranto. Que vont dire 
les orateurs ? Quelles langues vont-
ils utiliser ? Ce ne sont pas ces ques-
tions habituelles qui nous intéressent 
aujourd’hui, mais le lieu inhabituel de 
cette cérémonie : l’Unesco à Paris.

L  es cabines des interprètes 
sont situées sur le côté de 
la salle, et trouver l’accès 

constitue toujours un défi. J’apprécie 
de ne pas être relégué au fond car ma 
vue ne me permet jamais de distinguer 
ce qui est projeté, ni même de voir qui 
parle. Etre sur le côté présente quelque 
avantage, mais les 6 cabines, une par 
langue officielle de l’ONU sont côte à 
côte sur deux étages. Les cabines arabes 
et chinoises, située au second, nous 
ont été affectées car la représentante 
lituanienne doit prendre la parole en 
anglais, et nous interpréterons dans les 
deux langues en même temps.
En effet, seules les cabines arabes et 
chinoises peuvent émettre vers la salle, 
vers le français et vers l’anglais. Les 
autres ne peuvent émettre que dans 

La cérémonie en l’honneur de Zamenhof  
vue des coulisses...

leur langue. Lorsque 
l’arabe et le chinois 
ont été introduits, 
l’Unesco a du modi-
fier deux cabines. 
Implicitement, cela 
signifie qu’ils tra-
vaillaient toujours 
à partir de l’original 

avant ce changement, 
et depuis, un délégué 
arabophone ou sino-
phone est interprété 
vers le français ou 
l’anglais. Cet usage 
s’appelle « le relais 
». Tous les autres 
interprètes, russes 
et espagnols, se 
basent vraisem-
blablement sur 
le français ou 
l’anglais et non 
pas sur l’origi-

nal. Prévoir toutes les combinaisons 
et avoir les bonnes personnes au bon 
endroit au bon moment doit être un 
vrai casse-tête pour le chef interprète, 
et l’on comprend aisément que l’usage 
du relais, décrié pour son effet sur la 
qualité, donne un peu de souplesse. 
Imaginez le même problème avec 21 
langues au lieu de 6…Sans le clamer, 
le service commun d’interprétation 
de l’Union Européenne a également 
recours au relais depuis l’élargisse-
ment.
Dans notre cas, nous n’avons que 2 
langues de travail, car Ina Mar_iulonite 
a finalement pris la parole en français, 
mais le matériel ne ressemble en rien 
à celui que nous connaissons. Ceci 
explique les quelques confusions de 
début de conférence, car j’émettais en 
espéranto sur le canal du français, puis 
nous avons un peu émis sur le canal 

anglais pour ne pas faire de jaloux 
! Tout est rentré dans l’ordre après 
quelques minutes et un peu d’aide 
de la part du technicien. Quand vous 
entendez plusieurs langues, pensez à 
tous ces gens qui oeuvrent en coulisse 
pour vous faciliter la communication.
Si nous sommes proches de l’estrade, 
nous sommes par contre situés telle-
ment haut que nous ne voyons pas la 
salle située sous nos pieds. Lors de la 
phase de questions et de réponses nous 
ne pouvions pas voir certains interve-
nants. Une seule personne a toutefois 
pris la parole en espéranto, mais nous 
aurions pu travailler un peu plus de 
l’espéranto vers le français. Si les locu-
teurs d’une langue ne s’en servent pas 
en milieu international, comme par 
exemple Romano Prodi qui intervenait 
systématiquement en anglais à la com-
mission européenne, ils ne peuvent 
compter que sur eux-même pour se 
faire comprendre. L’étape suivante est 
vite atteinte, demandez à un interprète 
professionnel quel est l’usage de l’ita-
lien, la réponse sera que cela « ne sert à 
rien », et qu’il vaut mieux travailler son 
anglais. Un air que nous connaissons 
bien.
Si nous arrivons à introduire l’espé-
ranto comme langue de travail dans un 
événement non-espérantiste, j’espère 
que les espérantophones qui seraient 
présent feront étalage de leur science 
en espéranto, et non pas en anglais.

Cyrille Hurstel

avec la participation de l’Association universelle d’espéranto

ont le plaisir de vous inviter à une conférence

L’ espéranto, langue équitable

qui aura lieu

le lundi 15 décembre 2008 à 17 h 30 

suivie d’un vin d’honneur

Avec le soutien du Secteur de la culture de l’UNESCO

Dans le cadre de l’Année internationale des langues 

et à l’occasion du 150e anniversaire de la naissance de Ludwik L.Zamenhof, créateur de l’espéranto

Maria Wodzyńska – Walicka

Ambassadeur 

Délégué Permanent de la République de Pologne

auprès de l’UNESCO

Koichiro Matsuura

Directeur général 

de l’Organisation des Nations Unies 

pour  l’éducation, la science et la culture

Ina Marčiulionytė
Ambassadeur 

Délégué Permanent de la République de Lituanie 

auprès de l’UNESCO

Maison de l’UNESCO, Salle II

125, av. de Suff ren, Paris 7e

RSVP:  dl.pologne@unesco.org

dl.lituanie@unesco.org

Cette invitation valable pour deux personnes sera demandée à l’entrée.
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L’espéranto à l’école

Espéranto, le pari fou de Triballat

A mois de mai dernier, mois de 
l’Europe, Jorgos a eu l’occa-
sion de présenter l’espéranto 

- comme c’est déjà de tradition tous 
les deux ans - à l’Ecole de Génerville 
(Piège - Aude).
En effet, sur proposition de Floréal 
Comte, 10 ans, espérantophone de 
naissance, la classe de «cycle 3» (CE2, 
CM1 & CM2) a accepté de rece-
voir un espérantiste voisin qui a pu 
durant, toute une matinée, échanger 
avec eux sur les langues que parlent 
leurs grands-parents (cette année une 
dizaine de langues européennes), sur la 
façon dont les langues se promènent, 
se mélangent, s’imposent, se perdent, 
etc. Il leur a aussi parlé de la vie d’un 
jeune polonais du milieu du XIXe 

siècle, quand la Pologne n’existait plus, 
dans une ville où cinq ou six langues 
se parlaient sur le marché ...comme 
aujourd’hui à Mirepoix ou à Castel-
naudary, le lundi matin. Un jeune qui, 
à leur âge était choqué de la façon dont 
les adultes faisaient tout pour ne pas 
s’entendre... paysans polonais, artisans 
prussiens, policiers russes, enseignants 
et médecins juifs, chacun sa langue, 
trop d’incompréhensions, un besoin 
de communication évident ...ça ne 
vous rappelle rien ? On dirait l’Europe 
d’aujourd’hui... Alors ce jeune se mit à 
créer une langue, rien de moins ! Mais 
pas de toutes pièces, non ! ...à partir 
de tout ce qu’il connaissait déjà et 
avec beaucoup de logique pour ne pas 
fatiguer la mémoire de ceux qui l’ap-

L  u dans  Le Journal des Entrepri-
ses, Edition Ille-et-Vilaine 35, 
mars 2009 : Esperanto. Le pari 

fou de Triballat.
Olivier Clanchin, président de Triballat, 
veut faire de l’espéranto la langue du 
business. Il expérimente en ce moment 
le projet auprès de ses équipes.
Comme nous l’annoncions (« Le Jour-
nal des Entreprises » de février), Oli-
vier Clanchin prépare une opération 
pour le moins originale et qui pourrait 
faire date. Le patron du groupe de 
Noyal-sur-Vilaine Triballat a repris 
en début d’année une TPE italienne. 
Comme dans tout rachat à l’étranger, 
la difficulté majeure est d’accorder les 
violons de deux entités aux cultures 
différentes. Et puisque l’anglais n’est 
pas inné pour des Français ou des Ita-
liens, Olivier Clanchin fait le pari fou 
que certains de ses salariés pourront 
communiquer avec l’équipe italienne 
en… espéranto ! Certainement une 
première en France.

L’industriel breton s’est ainsi associé 
avec le communicant rennais Daniel 
Jouan, son responsable du dévelop-
pement durable Jean-Marc Lévêque, 
et Philippe Bérizzi, patron de l’agence 
de traduction rennaise LinguaForce 
pour créer l’association Entreprises 
Esperanto. Le principe ? Mettre en 
place un plan de formation rapide 
entre les équipes bretonnes et italien-
nes pour qu’elles apprennent la langue 
universelle « orientée métiers », précise 
Philippe Bérizzi. 

Plus facile et 
donc moins 
cher que l’an-
glais
« La formation 
va s’étaler sur 
deux fois cinq 
jours auprès de 
trois Français 
et trois Italiens, 
pour su i t  c e 
dernier. L’ob-

jectif est d’être capable de parler, de se 
présenter, de prendre des rendez-vous 
puis de travailler ensemble ». Ces cours 
express ont été élaborés par Philippe 
Bérizzi lui-même. « Je l’ai déjà testé sur 
des particuliers, et ça marche pas mal 
». Pour Triballat et sa nouvelle filiale 
Integralimenti, une session se tiendra 
en France et une autre en Italie. Le 
budget ? 200 € par jour et par élève.

(communiqué par LinguaForce, 
tél. 02.99.59.73.10.)

prendront. Ils auront une très grande 
liberté d’expression ! L’espéranto était 
en train de naître. Maintenant, ça 
marche! Chacun peut l’apprendre tout 
seul par l’Internet ou en cours hebdo-
madaire, c’est facile, il suffit de vouloir. 
Il y a 4 ans, il a 2 ans, c’était Jasmine 
qui proposait cette intervention à sa 
classe ; dans deux ans et dans quatre 
ans, ce sera Luma. Quelle chance ils 
ont, à Génerville !

Jorgos (jorgos@aliceadsl.fr)



le monde de l’Espéranto N°570-1 
6

Europe Démocratie Espéranto
Retour sur les européennes 2009
Avant les élections

L  ors de la campagne électo-
rale,  EDE a été remarqué 
par certains médias. D’une 

part parce que c’est l’un des seuls 
«petits» partis à avoir déposé des listes 
dans les 8 circonscriptions, alors que 
pour le scrutin précédent, EDE n’avait 
pas réussi à déposer une liste pour les 
DOM-TOM. 
Autres atouts, le plus jeune de toutes 
les têtes de liste est Fabien Tschudy, 26 
ans, animateur scientifique à Stras-
bourg qui mène la campagne d’Euro-
pe Démocratie Espéranto pour «faire 
d’une langue commune indépendante, 
riche, et équitable - l’Espéranto - le 
ciment de la citoyenneté européenne 
et la clé de voûte d’un multilinguisme 
équilibré » écrit Marie-Pierre Parlange 
(www.lepetitjournal.com), le  mardi 2 
juin 2009.
La petite liste Europe–Démocra-
tie–Esperanto présente au moins un 
citoyen allemand, Bert Schumann, 
qui est tête de liste dans l’ouest. Je ne 
connais pas les difficultés qu’il a ren-
contrées, mais il a réussi à se présenter. 

Le spot EDE n’a pas 
laissé indifférent 
« La petite liste d’Europe Démocratie 
et Espéranto [qui] rabâche que l’an-
glais ne vaut pas l’espéranto comme 
symbole d’union entre les européens. 
Mis à part un programme plutôt léger 
(du moins dans le clip), c’est le jeu des 
acteurs qui retiendra particulièrement
l’attention, comme ce monsieur 
karaoké qui démarre le clip. »
(Planète Campus : Elections Euro-
péennes: la guerre du petit écran, par 
Clément Job, www.planetecampus.
com)

Propos autour des résul-
tats 

De Renée Triolle, Bouches-du Rhône.
“ En Bouches-du-Rhône (13) la listo 
EDE ricevis 615 vo©ojn, do ege pli ol 
da konataj esperantistoj .
Mi provis analizi, ©u ekzisto de grupo, 
gluado de afiÒoj aº iama prelego 
influis la vo©donadon.Tre malfacile.
Ekz. en La Roque d’Anthéron, kie 
funkcias grupo de multaj 

jaroj, 3 
vo©oj ! En Arles, kie nenio 

okazas de 20 jaroj, sed kie estis 
grupo, emeligita kun itala urbo 
Vercelli, 22 (+ 1 en Fontvieille 
). En Salon, nenio okazas, nur 
enketo de UFE (kun disdono de 
informilo ) antaº du semajnoj, 
15.
En Marseille (grupo + afiÒoj ) 188 + 6 
en la ©irkaºaÏo.
En Aix (grupo, forumo de asocioj) 57 
+ 26 en la ©irkaºaÏo.
En La Ciotat (grupo + afiÒoj) 21 + 4 
en Ceyreste.
En Aubagne (kaj ©irkaºaÏo), ne estas 
grupo, sed estis prelegoj, afiÒoj, Urbo 

de Paco) 13 + 5 en Auriol + 5 en La 
Penne-sur-Huveaune + 4 en Gémenos 
+ 4 en Cuges.
En Miramas (grupeto)  7 + 11 en Istres 
+ 18 en Marignane + 8 en Vitrolles.
En Martigues (landa kongreso en 
2008 kun informado al intelektuloj, 
sindikatanoj, asocioj kaj loantaro, 
ktp.) 13 + 5 en Berre + 2 en Carry + 
3 en Ensues + 4 en Le Rove + 10 en 
Port de Bouc + 6 en Port Saint-

Louis + 6 en la Fare les 
Oliviers .... sed 0 en Fos.
En Les Pennes-Mira-
beau (Urbo de Paco, 
interveno de espe-
rantistoj kadre de la 
Pac-Movado) 5 + 3 
en Septèmes-les-Val-
lons.
En Gardanne, nenio, 
krom unu esperan-

tistino, 9.

En vilaoj, kie estis afiÒoj, 
Belcodène 3, Carnoux 1, Cassis 2, La 
Bouilladisse 2, Roquevaire 1, Roque-
fort 2, la rezultoj ne estas pli bonaj ol 
en multaj aliaj vilaoj aº urbetoj, kie 
EDE ricevis 1, 2 aº 3 vo©ojn.
En kelkaj vilaoj aº urbetoj, mi ne 
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scias, kial homoj vo©donis por EDE, 
sed ekz. estis kurso de esperanto en 
lernejo de Orgon antaº 15 jaroj, kaj 
oni retrovas 1, 2, 3 vo©ojn en la apudaj 
vilaoj. ¢u eks-lernantoj ?“

De la part de Pierre Grolle-
mund et Dominique Sabatier, 
du club Esperanto de Saint-
Etienne et de la liste EDE Sud-
Est quelques remarques :
« Nous n’avons pas eu le temps 
d’organiser, voire de participer 
à des réunions publiques, 
travail oblige ! Pas eu le temps 
non plus de distribuer dans les 
boîtes aux lettres des tracts en 
nombre. Envoyé cependant à 
40 adresses d’anciens contacts 
des documents et bulletins de 
vote.
Mais surtout, nous avons pris 
le temps de coller des affiches 
(hélas, pas partout, ni sur tous 
les panneaux trop nombreux ) 
dans des communes où nous 
avons pu constater quelques 
votes significatifs : Saint-Etien-
ne et ses environs, Roanne et ses 
environs, Saint-Chamond et la 

vallée du Gier, la plaine 
du Forez (Feurs). Mais 
rien dans les monts du 
Lyonnais ou les monts 
du Forez, ni à Montbrison ou 
Boën !
Quelques chiffres des voix reçues 
:
- Saint-Etienne 52 voix
- Saint-Chamond 23
- Roanne 12 
Un mystère réjouissant : Pradines 
28 voix (2e meilleur résultat dans 
cette commune !!)
Ce village est à l’est de Roanne, 
mais comment expliquer ce score ?
Nous avons aussi fait quelques 
collages sur des panneaux au sud 

de Lyon (par ex. Brignais ) et à Lyon 
même (très difficile, car circulation 
intense et méconnaissance des quar-
tiers : 31 panneaux seulement !).
Remarque importante sur l’affichage : 
Les affiches EDE Sud-Est avec la 

Marianne étaient illisibles de loin, trop 
chargées de symboles peu clairs pour 
beaucoup (la Marianne, le baillon), 
bref pas très efficaces en termes de 
communication. Nous n’en avions 
pas idée avant de faire des collages ! 

Au contraire, l’affiche commandée à 
Paris (avec les mots «langue équitable», 
«espéranto», très lisibles) était beau-
coup plus parlante et convaincante - la 
seule avec du texte et sans «tête». Nous 
en avons collé dans des villages où pré-
cisément, nous avons grapillé quelques 
voix ! Il y a aussi des villages où, sans 
info, sans affiches, EDE a récolté quel-
ques voix, une à une ! Sans doute grâce 
au clip - et aux 10% de bulletins ?
À noter que pour coller sur environ 
150 panneaux quelques 220 affiches, 
il a fallu plusieurs jours et parcourir à 
peu près 650 km !
Au total, dans la Loire, 259 voix ce qui 
n’est pas si mal, mais assez insignifiant 
aussi.
À comparer avec les 150 voix environ 
(sauf erreur) dans le Rhône.

EDE arrive en 13° position sur 20 ou 
21 listes : ce n’est pas ridicule ! »

Question de Philippe Chavignon :
« Si quelqu’un pouvait fournir un 
tableau comparatif 2004-2009, au 

moins par département et 
si possible pour certaines 
villes, cela aiderait à l’ana-
lyse. De ce que je viens de 
lire sur nos messages, la 
progression serait à porter 
au crédit essentiellement 
du Nord-ouest et de 
l’Outre-mer.
Donc voir les causes de 
cette progression et ailleurs 
pourquoi une stagnation 
alors que les moyens mis 
en oeuvre ont été consi-
dérablement plus impor-
tants. Dans tous les cas « 
positivons », car même si la  
progression est en-dessous 
de nos espoirs, l’affichage 
médiatique n’aura pas été 
vain. C’est sans doute la 
première fois que l’espé-
ranto bénéficie en France 
d’une campagne de com-
munication de «masse» en 
surface d’affichage, temps 
d’antenne, support papier 
ou numérique.

Le résultat outre-mer me parait toute-
fois surprenant. À creuser pour l’avenir. 
Il serait bon de savoir exactement ce 
qui y a été fait en terme de communi-
cation car le résultat semble largement 
déborder la population espéranto-
phone/famille... qui est supposée y être 
très faible.
Pour les Alpes-Maritimes : 
1er chiffre 2004/ 2ème chiffre 2009 :
• Département 06 :  70/367  +524% 
Bien que l’activité des clubs Eo soit en 
ralentissement aggravé et accru depuis 
2004, le score est x 5. Il n’y a eu aucun 
article ou interview.
• Nice : 38/103  +271%
Le club de Nice qui a compté jusqu’à 
une centaine d’adhérents il y a une 
dizaine d’année est moribond. Mais 
j’y ai concentré mon affichage, envi-

(Suite p.16)
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Univ

Q uelles relations entre ces 
deux mots ? Reprenons 
d’abord l’une après l’autre 

leurs définitions. Pour l’un : réseau 
informatique mondial constitué 
d’un ensemble de réseaux nationaux, 
régionaux et privés qui sont reliés par 
le protocole de communication TCP/
IP et qui coopèrent dans le but d’offrir 
une interface unique à leurs utilisa-
teurs. L’ambition d’Internet s’exprime 
en une phrase : relier entre eux tous les 
ordinateurs du monde. Pour l’autre : 
langue créée par un médecin polonais 
en 1887 pour faciliter la communica-
tion entre tous ceux qui n’ont pas la 
même langue maternelle, entre tous 
les peuples de la terre.
Aussitôt apparaît la notion de mondial. 
Il est donc très facile de penser que ces 

deux mots peuvent très facilement 
coopérer entre eux sans difficulté, l’un 
permettant de faire connaître l’autre et 
également d’apprendre l’autre. Devant 
l’ordinateur, avec Internet, le seul fait 
de taper le mot Espéranto annonce 
l’arrivée de 47 100 000 résultats en 19 
secondes pour un moteur de recherche 
et de 861 592 résultats en 16 secondes 
pour un autre moteur de recherche. 
Bien entendu, personne n’est obligé 
de consulter tous ces résultats pour 
penser à être informé sur l’Espéranto 
mais cela nous montre la richesse de 
ce mot, de cette langue mondiale, 
des manifestations organisées dans le 
monde entier, la liste est très longue... 
Qui veut apprendre l’Espéranto trouve 
à un moment ou un autre l’association 
nationale, départementale, voire 
même régionale qui relaie l’adresse 
d’un cours par Internet. Et nombreux 
sont les cours ! Rien de plus facile que 
d’apprendre cette langue par Internet, 
mais attention tout de même à ne pas 
se laisser vivre dans une douceur tran-
quille devant l’écran de l’ordinateur… 
car en fait, les rencontres « à travers 
l’écran de l’ordinateur » valent-elles les 
rencontres personnelles ? L’espéranto 
et Internet sont mondiaux certes, 
mais ne laissons pas s’endormir les 

rencontres régionales, nationales ou 
mondiales pour ceux qui le peuvent ! 
Tout est complémentaire ! 

Raymonde Coquisart

ESPÉRANTO ET INTERNET, UN COUPLE IDÉAL ?

En préparation,  
les prochains dossiers

LME 572 : L’espéranto en Pologne

Envoyez vos contributions à 
mondo@esperanto-france.org
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E  n novembre 2008, commen-
çant à apprendre l’espéranto 
et porté par une curiosité en 

lien avec mes activités professionnelles 
– je suis sociologue urbaniste travaillant 
pour différentes communes - j’ai fait la 
découverte plus ou moins fortuite de 
lieux où l’espéranto paraissait avoir 
un usage que l’on pourrait qualifier 
d’ «officiel» : j’ai en effet découvert 
qu’il existait un certain nombre de 
communes, collectivités locales ou 
offices de tourisme, en Europe, dont le 
site Internet institutionnel présentait 
une ou plusieurs pages traduites en 
espéranto !
A vrai dire, j’en ai rapidement trouvé 
plusieurs. Puis, après quelques recher-
ches plus approfondies, également aidé 
par quelques réponses à mes «appels à 
contributions» lancés sur des forums, 
je suis parvenu à recenser à ce jour 
près de 30 collectivités ou institutions 
locales ayant cet usage «officiel» de 
l’espéranto.
J’en appelle d’ailleurs à la sagacité des 
lecteurs pour venir éventuellement 
compléter cette liste, au cas où en 
Europe ou ailleurs existeraient d’autres 
usages «officiels» ou «publics» de 
l’Espéranto qui m’auraient échappés 
jusqu’ici.
Ainsi, il me parait extrêmement utile 
de connaître et de faire connaître ces 
liens au plus grand nombre d’espéran-
tistes possible, pour différents motifs :
- L’existence de ces utilisations «offi-
cielles» ou «institutionnelles» de 
l’Espéranto est, en soi, une découverte 
intéressante pour tout espérantophone 
et apprenant, ne serait-ce que parce 
que cette forme de «reconnaissance» 
accordée par des autorités publiques 
est un encouragement supplémentaire 
à perdurer dans l’espérantophilie !
- Elle permet aussi d’ «expérimenter» 
personnellement, et éventuellement 

L’Espéranto, langue officielle… dans 29 villes 
et collectivités locales !

de démontrer à des sceptiques, le 
potentiel d’»utilisabilité pratique» 
croissante de l’Espéranto aujourd’hui, 
grâce à Internet. Que ce soit dans 
la perspective d’un voyage, d’une 
visite, de recherches géographiques 
et culturelles ou, dans mon cas, par 
intérêt général pour la chose urbaine. 
Je vous laisse imaginer alors ce qu’un 
développement beaucoup plus vaste 
de ce genre d’usages officiels pourrait 
permettre… 
- Le fait de «visiter» ces pages peut par 
ailleurs en accroître les statistiques, 
et pour peu que le webmestre du site 
tienne compte de celles-ci, il est cer-
tainement important de montrer que 
ces pages en espéranto reçoivent des 
visiteurs.
- Enfin, faire mieux connaître l’exis-
tence de ces pages «officielles» présente 
un dernier avantage : sensibiliser les 
espérantistes de tous pays à une démar-
che de «proposition» en directions de 
leurs collectivités locales (démarche 
visiblement déjà effectuée dans… au 
moins 29 villes !)
C’est pour toutes ces raisons que j’ai 

décidé de créer sur mon site profes-
sionnel, dans une rubrique «Bonus» 
qui traitait de sujet divers liés aux 
villes, un onglet consacré à ce que j’ai 
dénommé les «Esperanturboj». Vous 
pouvez ainsi retrouver sous cette rubri-
que (lien : http://www.reperageurbain.
com/?id=6 ), l’ensemble des collectivi-
tés que j’ai pu recenser jusqu’ici, dont 
une, Strasbourg, qui n’a pas (encore ?) 
une utilisation officielle de l’espéranto 
sur son site Internet, mais en a par 
contre une dans un site touristique réel 
: l’audioguide des navettes fluviales 
touristiques y est en effet disponible en 
espéranto depuis l’automne 2008 !
Puis, découvrant qu’une liste du 
même type - extrêmement incomplète 
jusqu’ici - existait déjà sur «Vikipedio», 
j’ai pris en charge de la compléter en 
parallèle, et de la mettre systématique-
ment à jour à l’avenir, lorsque de nou-
velles informations se présenteront.
Vous pouvez donc également retrou-
ver, et faire connaître très largement, 
cette liste intégrale des «esperantur-
boj», également par le lien suivant : 
http://eo.wikipedia.org/wiki/Listo_

Interkomunika kunveno per “Skajpo“

Skajpo (anglalingve Skype) estas tujmesailo kaj interreta telefono-reto kiu 
ebligas komuniki senpage inter komputiloj konektitaj en Interreto. Tiu reto 
ebligas plej ofte pli bonan kvaliton de komunikado ol per simpla telefono tiel 
ke la vo©oj de viaj kunbabilantoj aspektas kiel se ili estus tuj apud vi. Plie, la 
kunbabilantoj povas e© vidi unu la alian se ili havas filmilon !
La programo estas sufi©e vaste uzata de esperantistoj tra la mondo, kaj la 
programinterfaco inkluzivas Esperanton en la listo de lingvoj (per kiu oni 
povas ser©i eventualajn kunbabilontojn). Ekzistas diskutgrupo de skajpanoj 
kiu havas pli ol 300 membrojn, kiuj jam esperantigis la skajpan interfacon, 
kaj aranas demonstrojn de la programo por diversaj grupoj.

(Xavier Godivier)
Ndlr : La estraro de UFE ofte uzas tiun ©i rimedon por siaj internaj kontaktoj 
kaj  ankaº por siaj estraraj  kunsidoj. ¢ar temas pri senpaga rimedo, la kon-
versacioj povas foje daºri looooonge...
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de_urboj_kun_esperantigitaj_oficia-
laj_retejoj
J’imaginerais ainsi volontiers l’action 
suivante, pour faire progresser l’utilisa-
tion «officielle» de l’Espéranto : effor-
çons-nous tout simplement de faire 
croître cette liste des «esperanturboj» à 
travers le monde !
Comment ? Hors d’éventuelles 
«découvertes» de villes non encore 
recensées :
Si tout espérantophone un tant soit 
peu qualifié et un peu disponible 
s’efforce de proposer à sa commune 
une traduction de son site, ou même 
simplement d’une toute petite partie, 
par exemple pour des pages d’accueil 
ou de présentation géographique ou 
touristique de la commune, cette liste 
progressera naturellement.
Avantage supplémentaire : Cette 
démarche est a priori «cumulative», car 
les sites Internet officiels de communes 
ne disparaissent que très rarement ! (ou 
du moins ne sont que très très rare-
ment interrompus pour cause de non 
paiement de l’hébergement…!)
La déarche ne mérite-t-elle pas au 
moins d’être tentée ? Éventuellement 
par un simple courriel au webmestre 
de vos communes de résidences ? Cer-
tains l’on visiblement d’ailleurs déjà 
fait, mais la démultiplication d’initia-
tives de ce genre ne peut que bénéficier 
à l’efficacité du tout ! 
Et surtout : maintenant que vous savez 
que cette liste existe, qu’elle est déjà 
relativement «impressionnante», et 
qu’elle sera mise à jour régulièrement, 
vous avez des arguments supplémen-
taires.
En effet, si vous tentez prochainement 
une telle démarche auprès de votre 
commune (ou d’autres villes proches 
de chez vous… sachons voir un peu 
loin !), joignez à chaque fois cette liste 
ou un lien vers celle-ci, de façon à inté-
grer les mises-à-jours les plus récentes. 
Cela montrera à la commune qui 
accepterait l’offre :
- qu’elle ne «sera pas du tout isolée»
- et qu’en plus, elle sera rapidement 
référencée et identifiée au sein de la 
très mondiale communauté espéran-

tophone !
 
Voici donc les 29 liens pour l’instant 
recensés vers des pages Internet officiels 
de municipalités, services municipaux, 
offices du tourisme et autres collectivi-
tés locales, en espéranto :

Villes et collectivités de 
France 
• Ville de Montpellier : 
http://eo.montpellier.fr/18-accueil.
htm 
• Ville de Boulogne-sur-Mer :
http://boulogne2005.online.fr/eo/
index.htm 
• Office de Tourisme de Nancy : 
www.ot-nancy.fr/esperanto/centre_
historique/index.php 
• Office du Tourisme de Villeneuve 
d’Ascq : 
http://asso.nordnet.fr/ot-villeneuve-
dascq/esperanto.htm
• Visites de Strasbourg en Bateau-
mouche… avec bande AUDIO en 
ESPERANTO ( !) : 
www.batorama.fr/visite-de-stras-
bourg-en-bateau-a18.htm

Villes et collectivités de 
Pologne
• Góra : 
http://www.gora.com.pl/content.php
?sid=0b6caba564f0ffcfdc3a4c2a103c
522b&cms_id=706 
• Gdynia : 
www.gdynia.pl/esp 
• Malbork : 
www.malbork.pl/es 
• Bialystok : 
http://94uk.bialystok.pl/ (site officiel 
hébergé par la ville, dédié au 94ème 

Congrès Mondial d’Esperanto, en 
2009) 
• Centre culturel du patrimoine de 
Haute Silésie : 
www.scdk.pl/esp

Villes de République tchèque 
• Netolice : 
www.netolice.cz/esp_index.htm 

• Mladá Boleslav : 
www.mb-net.cz/?page=eo,pri-la-urbo-
mlada-boleslav 
• Okrísky : 
www.okrisky.cz/es_index.asp 
• Príbram : 
www.pribram-city.cz/esp/index.
php?vid=4&nad=000001000003 
• Most : 
www.mumost.cz/esperanto/index.
htm 
• Mnichovo Hradiste : 
www.mnhradiste.cz/eo/  
• Brno : 
www.brno.cz/download/ksm/brozu-
ry/smer_esp.pdf (plaquette touristique 
en espéranto) 
• Moravske Budejovice : 
www.mbudejovice.cz/EO/
• Pisek : 
www.icpisek.cz/docs/eo/1.xml
• Svat_ Jan pod Skalou : 
www.svatyjan.cz/index_esper.htm

Villes de Hongrie 
• Jászberény : 
www.jaszbereny.hu/espintro.php 
• Gyõr : 
www.arrabonet.gyor.hu./gyor/index_
es.html 
• Lábatlan : 
http://labatlan.hu/informilo-pri-
labatlan 
• Tab : 
www.tab.hu
• Sáta : www.sata.hu (cliquez sur le 
petit drapeau vert, tout en bas à gau-
che)

Ville de Finlande 
• Rauma : www.rauma.fi/esperanto

Ville de Suède 
• Malmö : 
www.malmo.se/turist/enesperanto.4.1
dacb2b108051cc70d80006058.html

Villes d’Allemagne 
• Lübeck : 
www.luebeck.de/languages/epo/
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urba_portreto/index.html 
• Herzberg... commune qui s’est auto-
proclamée «Die Esperanto Stadt» : 
www.herzberg.de

À noter : cette liste ne regroupe pour 
l’instant que des collectivités situées en 
Europe, car je n’ai pas encore trouvé de 
sites Internet officiels locaux «espéran-
tisés», ailleurs dans le monde. 
Mais – vous le savez peut-être – deux 
derniers lieux d’utilisation quasi «offi-
cielle» de l’espéranto se trouvent tout 
de même… en Chine ! Ils sont sans 
rapport particulier avec les villes et col-
lectivités locales, et sont donc absents 
de ma liste. Mais cela mérite tout de 
même d’être mentionné ici. Il s’agit 
en effet de deux sites d’informations 
très réactifs, tous les jours enrichis de 
nouvelles en espéranto, «officiels» au 
sens où ils sont des organes «étatiques» 
de la République Populaire :
- http://esperanto.china.org.cn  (Infor-
mations écrites sur la CHINE et le 
Monde!)
- http://esperanto.cri.cn (Radio d’in-
formation)

Pour finir : Si vous souhaitez m’in-
diquer d’autres pages «officielles» 
en espéranto, merci de m’écrire sur 
esperanto(a)reperageurbain.com .
Je suis preneur de tout lien vers des 
pages de ce type, existantes et encore 
absentes de cette liste. Et je suis aussi 
preneur, notez-le bien, de toute infor-
mation sur toutes pages «futures» ou 
«potentielles». Car je suis tout à fait 
disposé, suite à toute démarche de 
votre part visant à convaincre une 
collectivité d’»espérantiser» son site, 
à envoyer un «message d’appui» qui 
pourrait éventuellement «crédibiliser», 
de par ma profession ou mes contacts, 
votre tentative !

Eric Hamelin

D  um la kongreso en 
Troyes Paul Pee-
raerts prezentis 

Ipernity :
i estas la unua servo, kiu 
ebligas al vi kunhavigi ©ion 
en Interreto : blogo + fotoj 
+ filmoj + sonbendoj + ©iaj 
specoj de ciferecaj doku-
mentoj estas kunigitaj en unu 
sola spaco kaj publikigitaj 
laºvole. Ipernity adresas sin 
ne nur al familioj kaj amikaj 
grupoj por privata uzo, sed 
ankaº al kreantoj por la disvastigo de 
siaj verkoj al pli granda publiko. 
Fine de 2008 ipernity havis ©. 50000 
uzantojn, el kiuj 1500 uzas Esperan-
ton.
Pli frue li skribis en Monato :
“La fondon de Ipernity en aprilo 2007 
iniciatis du francoj, kiuj jam pruvis 
sian kapablon antaºe en la Reto 1.0 : 
Christophe Ruelle, 35-jara, kiu estis 
©e la bazo de la franca retejo Voila.
fr, kaj Christian Conti, 39-jara, kiu 
kunfondis la retejojn Respublica.
fr, Chez.com kaj Netradio.fr. Estis 
ankaº Christian Conti, kiu, aºdinte pri 
artikolo en MONATO pri la Reto 2.0, 
iniciatis la aldonon de esperantlingva 
fasado.
Kvankam la iniciato estis franca, la 
retejo neniel nun restis tia. La pli-
multo de uzantoj nun estas germanaj, 
sed estas grandaj grupoj da hispanoj, 
katalunoj, islandanoj, svisoj kaj 
kompreneble francoj, Esperanto-
parolantoj kaj multaj aliaj. Usonanoj 
kaj britoj tamen estas malplimulto, 
kio grave influas la lingvo-uzon en 
Ipernity : la angla tie ne superregas.
Brazila esperantisto Aloísio Sartorato 
komentas jene :
Ipernity fariis tre Òatata de la esperan-
tistaro. Tago post tago la esperantista 
komunumo  tie kreskas. La esperan-
tistoj ankaº povas alii al unu el la 67 
grupoj ekzistantaj. 
Mi aliis al i en la dua semestro de 

2008 kaj de tiam mi jam disponigis 
tie preskau 800 dokumentojn (fotojn, 
videojn, bildprezentojn, bultenojn, 
muzikojn ktp). Dum tiu periodo mi 
ricevis la viziton de 23.196 personoj, 
kiuj interesiis trarigardi miajn doku-
mentojn. Se vi volas koni Ipernity kaj 
viziti mian spacon tie, alklaku sube: 
www.ipernity. com/doc/55897

La naskio de Ipernity inspiris ankaº 
niajn poetojn :

Ipernumo iperna 

©u aperis nova lumo?
jen invit’ al IPERN-umo!
ipernito inter-niti
provas... peri inter ni, vi,

peri inter grupoj el ni
intermite kverelantaj,
kaj al paco kun sopiro
ade tamen revenantaj.

Ipernata ipernito,
aux interna ipernumo,
©u iperno nur iperna
kiu planas sin eterna?

Ne Ipero, sed Iperno
mi vin nomas en l’ interno.

E. s. Blazio VAHA
n. s. WACHA Bala’zs

IPERNITY ?
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K  ISTV estas projekto de 
Kataluna Esperanto-Asocio. 
La projekton iniciatis du el 

siaj aktivuloj, Ferriol Macip kaj Jomo 
Milla, kunlaborantoj samtempe de la 
loka televid-kanalo Barcelona TV, 
kiu videblas en la regiono de Barce-
lono por proksimume tri milionoj da 
homoj. Tie ili produktas ©iusemajnan 
televid-informilon dekminutan en la 
okcitana lingvo per profesiaj iloj kaj 
iom post iom spertetiis pri ia uzado, 
do, decidis utiligi tiun sperteton por 
la esperanto-movado. Tiel naskiis 
la ideo estigi KISTVn. Aliis la 
projekton Miquel Gómez, kiu zorgas 
pri movadaj rilatoj, kaj aktivuloj de 
“Valencia Esperanto-Junularo“, kiuj 
zorgas pri la realigado de la reta spaco, 

R  evis mi, ke nia Espéranto-
France disponas pri vasta 
Muzeo, en kiu homoj 

povas informii pri nia lingvo, povas 
konvinkii pri ties realo, kaj unuvorte 
estas survoje per sia vizito farii novaj 
estontaj samideanoj !
Mi decidis viziti tiun Muzeon, en 
akompano de mia nevo, bonkreska 
liceano, kiu uste ekgastas ©e mi : 
ni do duope eniris en la Muzeon. i 
estas duparta : unuflanke la ekransa-
lono kun kelkaj ekranoj kaj foteloj por 
la vizitantoj. Aliflanke la butika parto, 
pri kiu mi diros vorteton poste. Ni 
direktiis al la ekranoj. 
Por disvolvii tiu Muzeo devis plej 
unue trovi lokon, multan lokon. Rara 
varo en ©efurbo, kia Paris ! Pro tio oni 
decidis krei virtualan muzeon (VM). 
Konataj iaj precedentoj ! Iuj kreis 
TTT-on, kiun oni povas kompreni 
kiel Tut-Tera TeksaÏo. 
Mia nevo interesias pri vojaÏoj kaj 
veturiloj : li ankaº esperas lingvan 

helpon ; mi interesias pri la lingvo 
mem kaj deziras informii pri la lastaj 
novaÏoj en la kampo de pedagogio kaj 
de Esperantologio. Mi asertas al la 
scivolemuloj, kiuj deziras studi kiel 
la lingvo estiis, kia estas ia historio, 
ke tie estas fonto, kiu kvietigos ilian 
sciavidon. Mi diras tion saman al tiuj 
aliaj, kiuj aºdis pri ia literaturo : ili 
tie povas ser©i la elementojn por pli 
bone koni in.

Mirigite ©iu konstatas, kiom tiu 
elektronika arano donas flugilojn al 
la koncepto de Virtuala Muzeo. La 
Muzeo ne bezonas propran lokon por 
ekzisti, i fakte konsistas 
el pluraj lokoj. i 
debutis triloka 
: Paris, Lon-
don, Wien. 
Per tiuj tri 
urbonomoj 
mi aludas 
tri konatajn 
muzeojn  : 
unue, la Ceri-
saie kun siaj 
ri©aj, sed ankoraº 

ne prizorgitaj kolektoj, plus la kolektoj 
en Gray ; due la Biblioteko Montagu 
C. Butler kaj trie IEMW, la Internacia 
Esperanto-Muzeo en Wien, Aºstrio. 
(UEA-Jarlibro, 2008 : p. 81).
Enpense mi transiras la starigoperio-
don de tiu VM kaj invitas vin in eks-
plori, kiel mi nun kun mia nevo. Mi 
interesias pri romanoj en Esperanto 
kaj pli aparte pri la unua periodo, en 
kiu aperis la plej unuaj titoloj, la inku-
nabloj. Kronologia listo tuj aperigas la 
titolon de unu el la romanoj de Henri 
Vallienne : “ Kastelo de Prelongo “. 
i estis la unua romano en Espe-
ranto, sed ia frueco ne malhelpis 

in prezentii kiel dika volumo 
de pli ol 500 paoj ! Iu 

ripro©is al la aºtoro, 
ke li devus unue 
propagandi la 
lingvon, sed li 
prave respon-
dis “ i nur 
tiam triumfos 

kaj venkos, kiam 
i estos literatura 

“. Vallienne estis 
longvida kaj frua bata-

REVIS MI... 

KIS TVGlosoj

ipernito - Ipernity
IPERN-umo - Ipernity
ipernito, ipernumo estas aº estos 
substantivoj.

La knabino el Ipernumo

Vidu, knabino belega, iganta amema, 
jen Òi reino de l´ret´ Ipernuma
Kun dol©a lul´ en l´ekran´
Ino de korp´origita de l´sun´de Iper-
numo, 
kun paÒo sambeca, Òajnante poema
Kaj se Òi retumas mi emas nur: Aahh 
!

Ha, mi rigardas Òin triste ... Kial min 
punas soleco ? 
Ha, nekredebla beleco
Belulin´ kiu ne estas mia, 
sola sed tiom gracia

Ho, se Òi nur sciintus, ke kiam Òi retas,
la mondo entute je gracio plenas
Kaj ias pli bela pro kauxzo de ipern´

István Ertl

Piednote : tio estas plagiato de konata 
brazila poemo kaj kanzono :
Knabino el Ipanema
Vidu, knabino belega, iganta amema,
jen Òi la reino de l’ pla’ Ipanema
kun dol©a lulio survoje al mar’ 
Ino de korpo origita de l’ sun’ de 
Ipanema,
kun paÒo sambeca, sajnante poema
kaj se Òi koksumas mi emas nur: 
Aahhh
…
(la kompletan tekston vi trovos ©e 
http://www.geocities.com/ha_ham-
mer/knabinoelipanema.htm )
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©efe gvidataj de Pau Climent. 
La ideo estas prezenti retan televidan 
informo-servon, iuspecan “novaÏ-
kanalon“, konsistantan el “informo-
kisoj“ : etaj filmaÏoj facile spekteblaj 
kaj rapide elretigeblaj kun plej diversaj 
informoj pri kiu ajn kultura temo. La 
ideon oni prenis de aliaj informoser-
voj kiel la esperantistaj “Libera Folio“ 
kaj “angalo“ aº la ne-esperantistaj 
“Vilaweb“, “ANNA Notícies“ kaj 
Indymedia. 
La formato kiun ni uzas estas du/tri 
minutaj informo-videoj en “.mpg“ aº 
“.avi“ per kunpremilo “divx-mpeg4“ 
kun grandeco po ©irkaº 10 megaba-
jtoj. Tiu formato estas videbla por 
Macintosh, Windows kaj Linux, kaj 
ia “malgrandeco“ ebligas rapidan 

elretigon. 
Nia celo estas sciigi al esperantistaro 
pri Katalunlandaro, ties realo, historio, 
kulturo kaj tradicioj, kaj al katalunaro 
pri la esperanto-movado. Tiucele 
ni pretas esti laºtparolilo ne nur por 
gekatalunoj sed ankaº por geesperan-
tistoj kiuj vizitas nian landon kaj havas 
ion por diri aº montri, ne nepre grava, 
sed tutsimple interesa aº kurioza. Ni 
akceptos bonvole la kunlaboraÏojn 
kiujn geesperantistoj el la tuta mondo 
volos sendi al ni. 

Kataluna Inform-Servo Televida
kistv@esperanto.cat

lanto sur la 
kulturfronto, 
sed li ne jam 
uis konsilojn 
de eminentaj mastroj ; ili tiam ankoraº 
ne estis konataj en Esperantujo !
Ni provis legi libron aº aºskulti ties 
legadon dank’al specialaj registraÏoj. 
Bedaºrinde la ekrano respondis al ni, 
ke tio ne jam estas farita por tiu verko. 
Ni konkludu, ke estas taskoj pli uraj 
kaj ankaº, ke devas esti hierarÌio en la 
elekto de prizorgendaj verkoj. Unue 
la esencaj verkoj por la lingvo, la 
verkoj de la plej gravaj kaj rekonitaj 
aºtoroj. Pri la aºskulteblaj verkoj ni 
ekscias, ke la Muzeo ser©as samidea-
nojn pretaj doni iom de sia tempo por 
belvo©e legi kaj registri la librojn, kiuj 
jam selektiis por tio.
Mia nevo tiras min per la maniko. 

Li kiel ano de aeroklubo deziras scii 
©u Esperanto posedas leksikon por 
aeronaºtiko. Mi demandas la ser©ilon 
per kelkaj klavofrapoj. Respondo 
rapide aperas : eldoniis en 1941 iu 
“Aeronaºtika Terminaro“ kies aºtoro 
estis E. D. Durrant ; plie en 1948 la 
sama kun Turner eldonis duan version 
kun aldono de la Sveda lingvo.
Ni daºrigas nian enketon super la 
VM, sed, konstatante la tempopason, 
ni bedaºre kontentias per okul-Ïeto 
al la belaj kovriloj de libroj el la tuta 
mondo kaj el ©iuj tempoj. Ni preterpa-
se ekvidas allogajn traduk-titolojn far 
Kalocsay el la antikvaj greka kaj latina 
: tie ni ekscias, ke kelkaj el ili estos 
baldaº kaj legeblaj kaj aºskulteblaj.
Estas preskaº la unua kaj duono, ni 
donas finon al nia eta enket-vizito. 
Lacio kaj malsato gvidas niajn paÒo-
jn al la plej proksima tablo. BonÒance 
la VM antaº unu monato inaºguris 
rapidan restoracion en la butika parto. 
¢irkaº bona mano ni interÒanu 
niajn impresojn pri tiu unua vizito.
Antaº glaseto da burgonja vino mi 
deklaras al mia nevo, ke nenio plu 
komunas kun la malnovaj bibliotekoj 

kaj muzeoj : en ili ni penis, kurbitaj 
antaº tirkestoj, kie kuÒis centoj da 
slipoj pli malpli bone skribitaj per 
diversaj plumoj. Poste ni devis atendi 
©e gi©eto is la bibliotekisto trovis kaj 
alportis al ni la deziratan volumon. 
Mia nevo de antaºe estas konvinkita 
pri la supereco de la VM super la PM, 
“ la papera Muzeo “, kiel in baptis 
mia nevo. i tiu estas bona, laº li, 
nur por la “ dinosaºra tempo “. Des 
pli ke en tiu epoko oni devis ser©i 
mem la lokon de interesio en la libro 
mem Ïus pene havigita. Dume hodiaº 
kelkaj klavofrapoj surekranigas la 
libron. Kelkaj pliaj klavofrapoj live-
ras al ni la deziratan lokon. Mia nevo 
entuziasmias pri la VM. 
Mi atentigas lin, ke la VM ne estus e© 
pensebla manke de PM. ¢io similas 
: la novaj generacioj pli alten grim-
pas, ©ar ili profitas la Òultrojn de la 
pliauloj. La gazeloj saltas sur la kolon 
de la dinosaºroj. Sed oni komprenu, 
ke e© la plej junaj siavice dinosaºrios 
antaº la imitontaj gazeloj.

André Albault

Oficiala retejo de Svitavy 
esperantigita

La ©eha urbo Svitavy, kie 
trovias Esperanto-muzeo, 
havas nun Esperanto-version de 
sia urba retejo.
Fakte i jam ekzistas ekde 
pluraj monatoj, sed nur nun oni 
aldonis Esperanto-flagon apud 
la flagojn
brita kaj germana. 
Nun oni atendas, ©u Esperanto 
kreskigos interesion pri la urbo 
en eksterlando.

Vidu www.svitavy.cz
Informis Miroslav Malovec 
malovec@volny.cz

en bref ● mallonge
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L  a 15an de decembro fariis 
nia paaro 7-jara. Dum tiu 
periodo en nia komunumo 

jam kolektiis 1910 personoj el 101 
landoj, multaj  el ili regule uzas niajn 
servojn kaj estas helpataj en sia instru-
laboro. 
Duoncento da kolegoj sendas siajn 
kontribuojn proponante ilin al 
komuna uzo. La usona poresperanta 
fondaÏo ESF kun dekmiloj da eºroj 
financis la konstruon kaj funkciigas 
nian mondskalan klerigservon. 
Ni invitas vin tralegi en la suba listo 
la resuman prezenton pri la plej gravaj 
servoj.

Helpiloj por instrui, lerni

• Pretaj lecionoj, kursmaterialoj kun 
multkriteria ser©o (jam 533 ekzercoj, 
elÒutitaj 98.900 foje) – Lerniloteko
• Detala prezento de eldonitaj, 
a©eteblaj libroj, lernomaterialoj (371) 
- Katalogo
• Memtaksado, ekzamenoj laº 
novaj eºropaj normoj legeblas ©e la 
REFERENCKADRO-pao.
• MAZI – 36 detalaj lecionplanoj kun 
cento da ekzercoj - Metiejo
• Pasporto al la tuta mondo – ekde 
septembro lecionplanoj kaj novaj 
ekzercoj aperas ©iusemajne – Metie-
jo
• Kunvojau - plurdeko da ekzercoj, 
materialoj por la unuaj 12 ©apitroj: 
Metiejo. 
• Filmejo kun cento da filmmaterialoj 
el diversaj fontoj: FILMEJO.
• Instrumaterialoj, afiÒoj, fotoj, ludiloj, 
ideoj, trukoj – Metiejo
• Kursomaterialoj - el la DUA VIVO.   
• Regule aperantaj kaj sendataj intere-
saj artikoloj kun aldonaj ekzercoj (je 
diversaj niveloj) – Monda Mozaiko
• Vi povas instrui kaj ekscii intere-
saÏojn pri lingvoj en la sekcio TAGO 
de LINGVOJ. 
• En nia nova IPERNITY-surfaco vi 
trovas filmitajn kaj analizitajn lecio-

nerojn : IPERNITY
 

Pluperfektio, 
ekzamenoj: 
• Aliaj retejoj por studi, 
kontaktii, informii - Retli-
giloj 
• Pedagogiaj kaj lingvo-
politikaj artikoloj, studoj, 
diplomlaboraÏoj, akademiaj 
cirkuleroj, elÒuteblaj lerniloj 
– Legejo
• Kalendaro de aranoj – 
Kursoj
• ILEI/UEA ekzamenoj, 
reguloj, sesioj, specimenoj – 
Internaciaj Ekzamenoj
• Dokumentoj, specimenoj pri naciaj 
ekzamensistemoj  – Landaj Ekzame-
noj 
 

Kunlaborebloj, kontak-
toj 
• Viaj novaÏoj, alvokoj – Anoncoj 
• Korespondpetoj (©. 550 individuaj, 
33 grupaj, kun rapida ser©ilo) – 
Koresponda servo
• Listo de oficiale akceptitaj kursoj 
(videblas ankaº la uzataj materialoj) 
- E-lernejo
• Resuma pao kunigas la kurantajn 
LINGVOLERNIGAJN -projektojn.
• InformÒanoj, diskutejo – Forumo
• Trovi - proponi instruservojn 
(sinprezento de 26 instruhelpaj kole-
goj) – Kursgvidantoj 
 

Informio, orientio pri 
la paara laboro kaj la 
teamo: 
• Atentindaj novaj artikoloj, libroj, 
eventoj (©iutage Òanias)  -  Aktua-
laÏoj
• Listo de Òanoj, novaj artikoloj, 
©iutage aktualigita parto – Novaj eroj
      Ïus konstruita RSS-fluo (butono tuj 
©e la logotipo!) ebligas al vi aboni a_ 

je unu klako ekscii la plej laste enme-
titajn erojn de la paaro. RSS-fluo.
• Klarigoj pri la uzo de la pa_aro - 
Helpopao 
• Printeblaj alilingvaj informoj pri 
edukado.net – Multlingvaj informoj
• Ser©o de temoj, artikoloj laºvorte, 
laºteme – ser©ilo en la supra parto de 
la paaro
 

Skribu vian opinion pri 

• Esperanto-libroj, lerniloj – Kata-
logo
• Eldonitaj lerniloj, materialoj – Ler-
niloteko, Metiejo
• Utilo, enhavo de la paaro – Gast-
libro
• Eraroj, problemoj – Mi rimarkis, 
ke…
 
La servoj estas senpagaj, sed por la 
plenaj elÒutebloj kaj alÒuti materialojn 
kaj informojn de ©iuj sekcioj NECE-
SAS ESTI membro kaj ensaluti. 
Pri novaj eroj, funkcioj kaj informoj 
eblas mendi mesaan averton.
La paaro estas ©iutage kontinue 
flegata, aktualigata kaj al mesaoj la 
redaktoro tre rapide reagas. 
 
Nia retejo devas esti ure transkons-

La 7-jara edukado.net   
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Por konstrui in tiel, ke i povu 
ekfunkcii kun la bazaj servoj kaj je la 
nivelo kiu komfortas por la redaktado 
kaj baze praktikas por la uzantoj, tio 
kostos 25 mil eºrojn. 

Vidu la paon Subtenu nin kaj la 
apudan mesaon de la kasisto de 
Espéranto-France. 
Dankon. 

Katalin Kováts, redaktoro

Espéranto-France sin plene investas 
je subteno de la ri©-enhava retejo 
Edukado.net, perante kolektadon de 
mono cele al rekonstruo de tiu retejo.

Se vi deziras monhelpi Edukado.net, 
bonvolu legi jenajn indikojn.

Informiu, pri la celoj kaj problemoj 
rilate al Edukado.net
w w w . e d u k a d o . n e t / p a g i n a /
Subtenu+nin%21/14097/
Vidu ankaº en LME, n° 557-8, julio 
2006 kaj en tiu ©i numero.
Porinforme, el la 1910 membroj de 
la paaro 293 estas francoj, la plej 

multaj.
La rekordulo en la ekzerco-elÒutoj 
(sume pli ol 110 mil en la lastaj 5 jaroj) 
estas franco, kiu pli ol 1500-fojojn 
elÒutis ekzercojn.
Skribu al kasisto@esperanto-france.
org kaj info@esperanto-france.org 
por averti la Kasiston kaj la oficiston 
de Espéranto-France, ke vi deziras 
mondonaci al Edukado.net pere de 
nia Landa asocio.

Faru:
a. ¢ekon al “Espéranto-France“ kun 
indiko apud la ©eko, ke temas pri 
donaco al Edukado.net, sendante la 
koverton al la adreso :
Espéranto-France
4 bis rue de la Cerisaie
75004 Paris

b. Aº bankan iron al nia PoÒtbanka 
konto, kun sama indiko.
CCP 0085535D020 Paris
Vidu niajn kompletajn bankkonto-
referencojn alkro©e kaj ©i-sube.
20041 00001 0085535D020 65 
Centre financier de Paris
IBAN : FR31 2004 1000 0100 8553 

5D02 065
BIC : PSSTFRPPPAR
Titulaire du compte : 
ESPERANTO FRANCE

Espéranto-France tiam poste sendos 
la kolektitan sumon, vianome, al 
Edukado.net
per UEA-iro, kolektinte rondan 
sumon (500, 1000 EUR au pli)

Aleks Kadar
Kasisto de Espéranto-France

truita, kaj por tio, NI BEZONAS 
VIAN FINANCAN HELPON.  
Edukado.net estas en danero.
Pro financaj kialoj farias pli kaj pli 
malfacile pagi la kostojn de la funk-
ciigo de edukado.net, kaj tute ne eblas 
modernigi aº plukonstrui la paaron. 
Transigi in al alia, esperantista ser-
vilo pro kopi- kaj posedrajtaj kialoj ne 
eblas. Estas granda risko, ke edukado.
net devos fermii kaj perdios ©io, 
kion i nun havas. 
Tamen estas eblo savi in...
...se ni sukcesos kolekti la necesan 
sumon por transkonstrui in kaj 
forlasi la multekostan nederlandan 
servilon kaj entreprenon, kunlabore 
kun E@I metante in en la manon de 
esperantistoj.  
La transkonstruo estus bona okazo 
ankaº por modernigo kaj simpligo, 
rearano de la nun jam ekstreme 
granda kaj malfacile travidebla mate-
rialo.
 
Por konstrui modernan kaj plene 
funkciantan paaron necesas 35 mil 
eºroj. 
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ron 50 ou plus.
• Antibes : /41    Pas d’espérantistes 
actifs connus. J’ai mis qques affiches.
• Cannes : 2/27     +1350% Pas d’affi-
chage de ma part. Existence d’un club, 
moribond ?
• Grasse : 0/12 Pas d’affichage. Pas 
d’espérantistes connus de moi. 

• Mandelieu : 0/9 Pas d’affi-
chage. Pas d’espérantistes connus 
de moi.
• Mouans-Sartoux :/2 Pas d’affi-
chage. Pas d’espérantistes connus 
de moi. Traditionnellement ville 
écologiste - liste EE en tête avec 
38% - mais dans un milieu plu-
tôt supposé favorable nous fai-
sons 0,06%. Il serait intéressant 
de voir le résultat avec affichage.
• Guillaumes : 5/5  Mon fief , 
meilleur score du 06 en % avec 
1.70% mais stagnation par rap-
port à 2004.
Une forte progression globale par 
rapport à 2004. Il est évidem-
ment plus facile de progresser 
lorsque l’on part de très bas, mais 
les voix sont des voix et il faut 
aller les chercher où que ce soit.
Il est difficile d’apprécier l’in-
fluence respective de l’affichage et 
des bulletins de votes en mairie. 
À ce sujet il serait intéressant de 
comparer les résultats 2004/2009 en 
Corse où la seule différence en propa-
gande provient des bulletins. Toutefois 
à Cannes, Grasse, Mandelieu et nom-
bre de petites villes et villages où EDE 
fait de 1 à 5 voix et où il n’y a pas eu 
d’affichage, la progression est notable 
et essentiellement due aux bulletins si 
l’on fait abstraction de la propagande 
nationale qui était à peu près équivalen-
te à celle de 2004. La présence, même 
ancienne d’un club ou d’un actif, laisse 
des semences prêtes à germer pendant 
longtemps, à condition que l’on aille 
solliciter le votant – affiches , bulletins, 
tracts...- ce qui témoigne d’un capital 
sympathie chez beaucoup de ceux qui 
ont touché de loin ou de près à l’Eo. 
Le résultat des Bouches du Rhône où 
Renée Triolle et ses collaborateurs sont 

présents dans de nombreuses activités 
associatives locales confirme cela.
J’étais aussi convaincu dès le départ 
que nombre de farouches opposants 
espérantistes à EDE, une fois dans 
l’isoloir, voteraient « utile » pour l’es-
péranto.

J’ai également noté une bonne effi-
cacité de la diffusion sur ma liste 
d’adresse@ d’une profession de foi 
personnalisée. À titre d’anecdote, une 
relation professionnelle que je n’avais 
plus vue depuis une trentaine d’années 
si ce n’est lors d’une manifestation à 
Paris l’année dernière m’a répondu 
qu’elle et sa fille avaient voté EDE. 
Un collègue de La Réunion que j’avais 
hébergé il y a quelques années et qui 
était toujours dans ma liste internet 
m’a répondu en me remerciant de lui 
avoir donné une raison de voter...
Avc un clic de souris, sans aucune 
dépense, on peut avoir des résultats 
surprenants. Il faut stocker des adresses 
électroniques plusieurs années à l’avan-
ce et il ne fait aucun doute qu’au nom 
d’une vieille - ou récente - amitié, on 

peut gonfler nos rangs avec des votes 
d’indécis ou d’abstentionnistes. Plu-
sieurs personnes m’ont dit : « ça tombe 
bien, je ne savais pas pour qui voter, je 
vais voter pour toi. » Si nous sommes 
assez nombreux à en faire autant , ce 
sont quelques milliers de voix en plus 

à l’arrivée. Les analyses électora-
les sont toujours très complexes 
à interpréter et honni soit celui 
qui veut en tirer des conclusions 
« péremptoires ».
À des fins d’objectivité par rap-
port aux discussions en relation 
à ce thème, il serait nécessaire de 
disposer d’une bonne analyse des 
résultats en IDF avec comparai-
son des moyens de propagande 
mis en œuvre en 2004 et 2009 
et pouvoir cerner les causes de la 
perte de voix dans cette circons-
cription. Il faut confronter la 
théorie aux faits.
Pour l’avenir, ce dont nous avons 
besoin, c’est d’un réseau de mili-
tants et de clubs locaux - viviers 
de futurs électeurs et afficheurs 
- et pour cela nous devons 
marcher main ds la main avec 
les associations nationales. J’ai 
prêché depuis plusieurs années 
chez EO-France pour la création 
d’un réseau de correspondants 
départementaux, sans succès, ne 

disposant pas moi-même du temps 
nécessaire pour le mettre en place et le 
faire fonctionner. Peut-être faudra-t-il 
que nous le fassions au sein de EDE et 
je suis prêt à collaborer. 

François Lo Jacomo : « Il y a certai-
nement bon nombre d’espérantistes 
qui n’ont pas voté pour EDE. De 
plus, quelqu’un que je connais m’a dit 
qu’après m’avoir vu dans le spot télé, 
elle était allée sur le site, avait trouvé 
cela très intéressant... mais qu’elle a 
quand même voté pour une autre liste. 
Le résultat de cette campagne ne se 
limite pas aux 29 000 électeurs qui ont 
voté pour nous.»

(Suite de la p.7)
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Le DVD « Esperanto estas » a été lancé 
officiellement le 29 novembre 2009 
lors de la journée  «Portes ouvertes» 
au siège de l’ UEA.

D  epuis des décennies, les orga-
nisations cherchent le graal 
en matière de conduite du 

changement pour atteindre leurs buts, 
et le mouvement espérantophone ne 
fait pas exception. Comment conduire 
le changement lorsque le but est en soi 
un changement, un nouvel espoir de 
communication internationale équi-
table et pacifiée ? Nous devons revoir 
nos méthodes en permanence, nous 
adapter au monde qui évolue, souvent 
bien peu dans le sens que nous dési-
rons. Toutefois, les outils techniques 
se démocratisent, et parmi eux, ceux 
qui facilitent la réalisation de DVD, le 
faible coût de reproduction et la diffu-
sion d’un bien matériel dans le monde 
« réel ». La boîte et sa couverture sont 
la première chose que l’on perçoit.
Après le DVD intitulé « Espéranto 
électronique », dont je vous laisse juger 
l’effet désastreux pour l’imaginaire 
concernant notre langue de Martiens, 
qui traîne son artificialité comme un 
péché originel, voici un outil bien plus 
percutant : « Esperanto estas ».
Le titre d’abord : « Esperanto 
estas ». Simple, clair, limpide, 
vous allez découvrir ce qu’est 
l’espéranto. On n’insistera 
jamais assez sur les fondamen-
taux. Lorsque vous faites de 
la publicité pour l’espéranto, 
commencer par expliquer en 
quelques mots ce qu’est l’espé-
ranto !
Un des classiques de la conduite du 
changement, est la capacité à donner 
forme à l’état futur. Nous-mêmes n’en 
avons pas besoin car nous vivons déjà 
l’espéranto, nous savourons la saveur 
des oj, des aj et des kaj, nous sentons 
le frisson qui parcourt une assemblée 

multinationale libérée de ses entraves. 
Mais les autres ? Nos interlocuteurs ? 
Comment modifier leurs schémas de 
pensée routiniers, comment donner 
forme à ce futur que nous leur promet-
tons ?

Montrer l’espéranto 
dans la vie réelle
Il n’existe qu’un seul moyen, en leur fai-
sant vivre ce monde futur, par procura-
tion et par l’image. « Esperanto estas » 
est un DVD constitué de séquences 
tournée en Espérantie. Non pas dans 
des salles 
de cours 
avec des 
gens qui 
a p p r e n -
nent l’espé-
ranto, mais 
p a r t o u t 
ailleurs avec 
des gens qui 
ne l’appren-
nent plus, 
mais qui le 
vivent.
Il est découpé 

e n 
6 

séquen-
ces.

Cha- pitre 01 – L’espéranto 
est une langue qui convient pour tout. 
Ce chapitre muet de 1’44 montre de 
nombreuses situations d’utilisation de 
la langue.

Chapitre 02 – L’espéranto est une lan-
gue aux multiples facettes. Ce chapitre 
de 8’ introduit le but de l’espéranto, et 
présente ses caractéristiques :
- combinatoire, facile
- neutre
- ambassadeur de toutes les cultures
- équitable
On mentionne les avantages par rap-
port à l’anglais utilisé dans un contexte 
international en présence de locuteurs 
natifs. On donne la parole à quelques 
témoins, avec sous-titres. L’origine et 

l’histoire sont rapide-
ment esquissées, avant 
de laisser la place au 
Pasporta Servo, à l’as-
pect propédeutique, 
et à l’usage d’inter-
net.
Si vous ne pouvez 
montrer qu’une 
séquence à des gens 
pressés, vous tenez 
un bon produit.

Chapitre 03 – L’es-
péranto est une 
langue utilisée de 
diverses manières. 
Cette séquence 
de 6’23 donne la 
parole à de nom-
breux témoins, 
et  développe 

plus l’aspect fraternel et la recher-
che de la paix. Elle est plus centrée 
sur l’aspect individuel, au niveau des 
locuteurs et leurs engagements, alors 
que la seconde traitait plus de l’aspect 
systémique.

Chapitre 04 – L’espéranto est une 
langue qu’il vaut la peine d’apprendre. 
Des témoins expliquent comment 
ils ont rencontré l’espéranto et com-
mencé à l’apprendre. Il est intéressant 
d’écouter un Japonais mettre tous les 
verbes à la fin de ses phrases, comme 

Esperanto estas, l’outil qui nous manquait
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Malofte okazas nura prelego pri la lin-
gvo (6), plej ofte kunlige kun  Eºropa 
Unio, homaj rajtoj,  paco,  patrina 
lingvo, lingvo-festivalo, bildstrioj, 
ekologio, alternativa salono.
Faris ekspoziciojn (plej ofte kadre 
de la loka grupo) 19, el kio rezultis 
trideko da ekspozicioj en bibliotekoj, 
asocioj, lernejoj. 
Same deÏoris ©e budo 22, kun rekordo 
©e 8 budoj, kadre de forumo de aso-
cioj, surstrataj lokaj eventoj, festoj de 

politikaj partioj aº alternativaj 
movadoj .
Pri agado en la loka grupo, 
nur 4 respondas, ke ili estas 
simplaj membroj, la ceteraj 
gvidas kursojn, estas estra-
ranoj, ktp .
Delegitoj enerale provas 
varbi membrojn por UEA, 
sed tre malfacilas.
Plej ofte, la respondinto 
ne plu povas distingi, 
©u li agis kiel delegito 
de UEA aº kiel bone 
laboranta esperantisto. 
Multaj demandoj venas 
per la reto kaj ne eblas 
kontroli, ©u la petanto 
estas membro de 
UEA, do rajtas je 
la servo, aº simpla 
homo, kiu petas 
informon de bonvo-

lema esperantisto.

La ©efdelegito  por Francio, 
Renée Triolle

 

K  iel ©efdelegito mi faras 
enketon ©iun duan 
jaron.

Laº la jarlibro 2008, Francio pro-
vizas 114 delegitojn  (86 Delegitoj, 
6 Vic-Delegitoj, 71 Fak-Delegitoj 
kaj unu sola JunularDelegito !). La 
plimulto havas retadreson, 24 estis 
kontaktitaj per poÒto. Respondis 37 
rete kaj 14 poÒte.
El la  51 respondintoj,18 neniam 
estis kontaktitaj, 28 ricevis petojn pri 
turismo, vojao aº gastigado, 7 pri 
komerco kaj industrio, 0 pri instruado, 
1 pri scienco, 1 pri homaj rajtoj, 3 pri 
movado kaj 1 por retrovo de amiko, 
iama esperantisto.
Sekvis demandoj pri la prioritatoj de 
UEA.

Gvidas kurson 22 ( kelkaj gvidas e© 5 
kursojn semajne, 3 zorgas pri staoj, 2 
instruas al lernejanoj ).
Prelegis 32 delegitoj. Ne mirinde 
rekordas profesiulo Bruno Robi-
neau kun cento da prelegoj. 

dans sa langue. La grammaire est 
ensuite présentée en voix off à l’aide 
d’illustrations. Le tout en 13’22.

Chapitre 05 – L’espéranto est la langue 
d’un mouvement multicolore. L’idée 
interne est présentée comme moteur 
de l’engagement des espérantophones, 
avant de passer aux symboles et aux 
associations. 4’13.

Chapitre 06 – L’espéranto est la langue 
de l’avenir. Ce chapitre dure 9’30. A 
partir d’une description historique, on 
aborde de nombreux exemples d’in-
novations (chiffres arabes, avions) qui 
ont mis plusieurs siècles à s’imposer. 
L’égalité et le respect mutuel sont mis 
en perspective de l’avenir, qui peut dire 
à quoi ressemblera le futur de l’hu-
manité ? Les remerciements défilent 
sur la musique de « juna idealisto » de 
Dolchamar avant de céder la place à 
quelques séquences de type « bêtisier » 
et des images. Cela donne une touche 
« humaine », citoyenne, beaucoup plus 
vivante que toute communication 
officielle d’un état.

Chaque chapitre est découpé en sous-
parties, pour accéder très rapidement 
aux images recherchées si vous le mon-
trez à l’aide d’un ordinateur portable.
Outre son utilisation sur les stands, 
forums et présentations publiques, 
ce DVD constituera un bon entraî-
nement pour les débutants. Les 
locuteurs s’expriment clairement et 
distinctement, avec tous les accents 
dont on peut rêver (nord-américain, 
sud-américain, asiatique, européen, 
africain). Vous pourrez réactiver vos 
connaissances dans les autres langues 
de doublage, de très bonne qualité.
Un produit à découvrir et faire décou-
vrir ; pour cela Espéranto-France en a 
acheté 150 pour le donner à chaque 
club.

Cyrille Hurstel

Pri la delegitoj de UEA
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P endant la semaine du 28 
février au 7 mars 2009 a 
eu lieu un stage d’espé-

ranto à Agay (près de Saint-Raphaël) 
dans le sud de la France. A chaque 
stage son ambiance donnée par les 
organisateurs, les «geinstruistoj», les 
participants mais aussi le lieu, l’envi-
ronnement ...; c’est cette atmosphère 
que je vais tâcher de vous décrire.
Tout d’abord le lieu : un charmant 

E n 2007, pluraj deÏorantoj 
revis pri renovigo de la 
akcepta ©ambro de nia 

sidejo sed trovis nek teamon nek 
taºgan daton.
Feli©e, fine de februaro 2009, 5 franci-
liaj aktivuloj plibonigis tiun ©ambron 
dum tuta semajnfino.
Julia Hédoux, Emmanuel Debanne, 
Cyrille Poullet, Maxime Valy kaj mi 
purigis, protektis, farbis kaj refarbis 
murojn, Òrankojn kaj bretarojn. 
Ni respektis la antaºplanitan bueton 
(+/- 300 €) por materialo (kiun ni uzos 
ankaº por aliaj ©ambroj) kaj 2 manoj. 

Renkontio en Agay

Cerisaie

Témoignage d’une première fois 

Pli bela sidejo 

hôtel des années 30 proche de la mer 
Méditerranée avec son petit parc, son 
petit jardin botanique, son petit bar, 
son salon de détente  ... et surtout son 
équipe «d’enfer» : le directeur, l’anima-
trice, serveurs et serveuses du restau-
rant et du bar : disponibles, souriants, 
dynamiques, compétents, profession-
nels. Ses vacanciers non espérantistes, 
avec qui nous partageons les activités 
proposées par l’hôtel, nous permet-

tent d’échanger 
sur l’espéranto et 
ainsi nous évitent 
de rester en « vase 
clos » 
Nos trois «ins-
truistoj» étrangers 
: Karlo l’Italien, 
Miguel l’Espagnol 
et Stefan le Néo-
zélandais  nous 
permettent  de 
nous confronter à 
différents accents. 
Les participants 

Ni uzis blankan ekologian 
farbon.
Amikino de Emmanuel helpis 
nin glui plastan plankon. Ni 
finis la laboron diman©e je la 
9a vespere !
Estis pli da laboro ol planite 
sed la rezulto estas videbla. 
Mankas ankoraº kelkaj Òanoj 
por detale fini la laboron. Ni 
lasis la kutimajn deÏorantojn ordigi 
meblojn por havi veran akceptan 
lokon.
Venonta etapo konsistas en refarbo de 
la klas-©ambro kaj kuirejo. 

(cubain, hongrois, belge flamand, 
espagnol, français ..) dont 3 couples 
mixtes (unis par l’espéranto !) sont 
participatifs et très actifs. 
Enfin tout ce beau monde me permet 
de faire de «belles rencontres» et de 
faire connaissance avec des personna-
ges «hauts en couleur». 
Les cours sont agrémentés d’excursions 
proposées par l’hôtel ainsi que par nos 
organisatrices et de soirées aussi diver-
ses que variées : musique, chant, danse 
(salsa !), «lumbildoj» sur le Guatemala, 
Madagascar, le Bénin..., sketch. Que 
les journées sont courtes !     .
Le beau temps n’a pas été des nôtres 
mais le soleil était dans nos coeurs et 
nos yeux.
Tout cela a contribué à participer à la 
magie de la première fois, ma première 
participation  au stage d’Agay.
Tout simplement, merci Monique et 
Christine
A très bientôt donc.

Michèle Reverdy

Armelle 

Piolat
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Planoj de UFE
Instruado :
• Reeldonado de la Metodo 11 (farite 

intertempe)
• Organizado de regionaj staoj 
• Pripensado pri nova moderna lerno-

libro

Informado : 
• Aperigo de nova retejo de la asocio
• Pripensado pri la revuo LME

Librotenado :
• Plibonigo de la librotenado

• Normaligo de la rilatoj kun 
abonoj perataj de la asocio

• Òano de banko al solidareca 
banko

Pri la asocio enerale :
• Polurado de la regularo

Agadoj interne de Esperantio
• Solidareco kun Afriko

Per mono kolektita ĉe membroj kaj 
francaj esperantistoj, la asocio, tra 
JM Cash, sendas librojn kaj  mate-

rialojn al Afriko.
• Subteno al la asocio Interkant’

Mondonaco je 200 EUR por helpi 
kovri la vojakostojn de kantontoj 
partoprenontaj la unuan koncerton 
de “Kanto eneral“ en Bouresse la 
12an de julio.

• Morala kaj organiza subteno al la 
projekto MIREGE
Muzikaj, Internaciaj, Renkontoj 
Esperantistaj por Gejunuloj Eºropaj 
gvidata de Franjo Lévêque. Tiu 
renkontio okazas enkadre de porju-
nulaj programoj celante eºropecan 
edukion kaj estas subvenciata i.a. 
de eºropaj instancoj (AFPEJA- 
Jeunesse et sports). i okazis en la 
Muzika Centro de Baugé fine de 
oktobro, kaj i kunigos 34 junulojn 
inter 13 kaj 17 jarojn, (kaj ties akom-
panantojn) el 7 landoj : Bulgario, 
ehio, Francio, Italio, Rumanio, 
Slovenio, Ukrainio. Preparkunveno 
okazis en fino de aºgusto.

• Subteno al Edukado.net
Per kolektado de mondonacoj de 
membroj kaj aliaj francaj esperan-
tistoj
Per donaco de la asocio mem (500 
EUR)

Eksteraj agadoj
• Projet Esperanto

Lan©ita sendepende de Espéranto-
France, kiu pripensas ©u mondoni 
1000 EUR cele aperi kiel partnero 
de la Projekto, kies patronoj estas 
famaj : Yann Arthus-Bertrand, 
Jean-Luc Van den Heede...(nun en 
diskuto)

• Kontaktado al elektitaj eºropaj par-
lamentanoj...

El la decidoj de la komitato

Elektita en Troyes

Nova estraro

N ova lingvoekzamen-
sistemo en Esperanto 
estis ellaborita de UEA 

kaj ITK (Òtata lingvoekzamen-
centro en Hungario). i estas 
konforma al la Komuna Eºropa 
Referenckadro (KER) kaj estas tra-
pasebla en 3 niveloj : B1, B2 kaj C1. 
Pri tiu nova unulingva versio vi 
povas legi priskribon jam ankaº sur 
la hejmpao de ITK, http://itk.hu 
alklakante la verdan steleton (baldaº 
kun pliaj detaloj).

Instruado

Novtipaj ekzamenoj
Ekde januaro 2009 jam okazis 6 
sesioj : Düsseldorf (Germanio), 
St.Andreasberg (Germanio), Rot-
terdam (Nederlando), Herzberg am 
Harz (Germanio). 
Novaj sesioj ankaº okazis dum IJK 
kaj UK. 
Datoj, informoj ankaº pri pli postaj 
sesioj, aliilo, ktp: http://edukado.
net/pagina/Sesioj+-+Alio/22425

· Prezidanto, responsulo pri regionaj federacioj :  Xavier Dewidehem
· Kasisto :  Aleks Kadar
· enerala Sekretario : elektota septembre 
· Vicprezidanto pri eksteraj rilatoj, informado  kaj komunikado : Cyrille 
Hurstel
· Vicprezidanto pri kulturo, eldonado, kongresoj :  Axel Rousseau
 · Estrarano : Armelle Piolat

Septembre la komitato revo©donos, kaj intertempe oni ser©as eneralan 
sekretarion.
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Impresoj pri la 25a internacia festivalo

L  a 25a intemacia Festi-
valo okazis de la 27a de 
decembro 2008 is la 3a de 

januaro 2009 en Düsseldorf (Germa-
nio), organizita de Hans Dieter Platz, 
pli konata per la nomo HoDoPo. Estis 
170 partoprenantoj el 22 landoj. Estis 
mia dua IF, ar mi jam partoprenis en 
I.F. antaº pli ol 20 jaroj. 
La interkonan vesperon gvidis Mikae-
lo Bronstejn el Rusio ; poste, en ©iu 
normala tago estis 4 aranoj (prelegoj, 
promenoj, ludoj) matene ; 4 post la 
tagmano kaj 4 inter la kafpaºzo kaj 
la vespermano. Necesis 
do elekti, kaj mi raportas 
pri tio, en kio mi ©eestis.
La ©ijara temo estis: 
l i t e r a t u r o .  O k a z i s 
podia debato kun Anna 
Löwenstein, Tacuo Hugi-
moto, Armela kaj Jak Le 
Puil kaj Paul Peeraerts pri 
la temo : Esperanto-lite-
raturo : de kie kien ? in 
gvidis Mikaelo Bronstejn 
surbaze de demandaro, 
kiun li estis antaºe disdoninta al la 
©eestontoj. Mi alvenis kun malfruo, 
reveninte el promenado. Dum mi 
©eestis, oni parolis pri tradukado, mer-
kato, recenzoj. Mi trovis ke oni traktas 
tro da sinsekvaj punktoj, kaj ne sufi©e 
profundias en ©iuj.
Mikaelo Bronstejn gvidis ankaº kvi-
zon. La plej malfacila demando estis 
kiuj verkis « Du el » ? Mi estis inter 
la 9 kiuj respondis : William Auld 
kaj Marjorie Boulton. Ne! 2 personoj 
trovis la ustan respondon : Marjorie 
Boulton kaj Pol Thorsen. Kaj mi havas 
la verkon en mia salono !
Dum sia aºtora horo, Mikaelo Brons-
tejn prezentis sian aktivadon dum 
2008: li tradukis, eldonis alies verkojn, 
verkis teatraÏon, ktp. Li ankaº kantis 
kantojn, kiuj iam aperos en nova KD.
Anna Löwenstein prezentis sian 
novan romanon : « Morto de artisto ». 
Kiel la « Òtona urbo », temas pri his-

toria romano, kiun Òi mem elangligis. 
Tiu dua romano rakontas la vivon de 
imperiestro Nerono. En la lundo, mi 
partoprenis en promenado al la juda 
tombejo. Ni omais al la juda poetino 
Rose Ausländer.
Sed ne ©iuj prelegoj rekte rilatis al la 
temo. Josi el Israelo, prelegis dufoje 
pri la juda humuro, kiu, laº li, estas 
propraÏo de orienta Eºropo. Pli ol liaj 
teoriaj konsideroj pla©is liaj Òer©oj. 
Plurajn mi konis sen scii ke ili estas 
judaj. u Judoj kopiis aliajn popolojn, 
aux inverse ?

Rusino montris bildojn 
pri vojao al Nepalo 
; franco raportis pri 
Rusio, kun komentoj 
de Mikaelo Bronstejn, 
kaj la argentina kantisto 
prezentis sian landon. 
Vespere estis unu 
programo por distri 
©iujn partoprenantojn 
: estis koncertoj de Jak 
le Puil kaj de argentina 
kantisto, kaj armenia 

vespero. Unu el la vesperoj estis 
dedi©ita al la jubileo, ©ar temis pri la 
25a festivalo. La jubilean programon 
ekis per magiaÏo de Trixini. Komence 
I.F. celis esti arango por mezauloj, 
kiuj ne plu partoprenas en junularaj 
aranoj, sed ankoraº ne estas malju-
naj. Ili laboris dum la jaro kaj alvenis 
jarfine kun siaj infanoj. Sed montrias 
ke de iu jaro al la alia, ©iam revenas la 
samaj : malmultaj venis unuafoje. I.F. 
estas novjara arano , ©e kiu regule 
retrovias bando de geamikoj, kiuj 
kompreneble ©iufoje aas unu plian 
jaron . Ne estis multaj infanoj, ©ar la 
gefiloj kreskis.
©iuvespere post la spektaklo (kaj 
ankaux dumtage) funkciis la « knajpo 
». « Knajpo » estas germanismo por 
(bonetosa) trinkejo. Tie mi trinkis 
multajn tizanojn, ©ar, kiel multajn par-
toprenantojn, min kaptis malvarmo. 
Fine de la restado, amikino Grazyna, 

el Litovio, pro-
ponis  a l  mi 
ginsengan teon.
En la mardo 
okazis la tuttaga ekskurso. Matene en 
Akeno, iama ©efurbo de la imperio de 
Karolo la Granda ; ni vidis la katedra-
lon kaj fabrikejon de spickukoj. Ni 
veturis al restoracio en Kelmis (Bel-
gio). Dum la mango loka esperantisto 
klarigis la malsimplan historion de tiu 
loko, longe disputita de pluraj nacioj. 
En 1908 estis proklamita la Esperan-
toÒtato « Amikejo ». Post la mano, 
ni veturis al loko, kie renkontias 
la limoj de Belgio, Nederlando kaj 
Germanio. La ekskurso estis interesa. 
Sed mi revenis de i malsana, tial mi 
ne plu eliris el la junulara gastejo antaº 
la tago de la hejmenveturado. Tial, mi 
nek vidis la historian parton de Düs-
seldorf, nek partoprenis en iu el la du 
novjaraj promenadoj.
Mi iris al la novjara bankedo, ©ar nece-
sis ke mi min nutru. Je la 2la horo, oni 
bondeziris la novjaron al la Armenoj, 
©ar estis jam la 24a horo en Armenio, 
kaj al la Japanoj, ©ar en ilia lando jam 
estis mateno. Je la 22a horo, mi jam 
kuÒis en mia lito kun miaj mikroboj.
©ar la junulara gastejo ne disponigis 
al li sufi©e da ©ambroj, HoDoPo ne 
povis doni al mi unulitan ©ambron. La 
sam©ambranino estis ©arma, sed ni ne 
dormis dum la sama tempo.
En la sabato la 3a de januaro sonoris 
mia vekilo je la 4a horo. Mi pretiis kaj 
trovis en la enirejo kelkajn esperantis-
tojn babilantajn, rigardante la stelojn 
kaj adiaºonte la forveturontojn. Mi 
vekis Brunon, la Òoforon, kiu afable 
kondukis min al la stacidomo.
Tiom pla©is al mi tiu dua partopreno 
en IF  ke mi alias al la amikaro kaj 
mi alios a1 la 26a I.F., kiu okazos  de 
la 27a de decembro 2009 is la 3a de 
januaro 2010 en Nördlingen (Bava-
rio), kun la temo : fabeloj.

Jacqueline Lepeix

Silvestra renkontio
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enerala raporto pri la turneo de Hori Jasuo 
kaj Arai ToÒinobu

Letero el Burundo

J  asuo kaj ToÒinobu vizitis 
13 klubojn de la 30a de 
marto is la 29a de aprilo. 

Probable unu el la plej longaj turneoj 
jam organizitaj, gratulon al ili !
La vojao ekis en Lille kaj finiis 
en Rennes post restado en Le Mans, 
Grésillon, Tours, Chateauroux, 

Saint Brice, 
Périgueux, 
Kvinpetalo, 
Angoulême, 
V a n n e s , 
Landerneau, 
D inan  ka j 
Rennes. Dan-
kindas ©iuj 
kluboj, ©ar 
la programo 
estis tre bone 
respektata, 
sen survojaj 
problemoj.
L a º  k e l k -

Karegaj Samideanoj, 
Mi tutkore salutas vin,esperante ke vi 
bone fartas. 
Mi nun volas vin informi ke ni, esperan-
tistoj el Burundo,sukcese okazigis nian 
duan nacian kongreson de Esperanto en 
Rumonge. Esperantistoj el ok provincoj 
de la lando partoprenis la kongreson, e© 
kelkaj membroj de Esperanto-Civito 
kaj kvin skoltoj estis kun ANEBanoj. 
La rezulto estas kontentiga ©ar ni entu-
ziasme partoprenis la kongreson. 
Dum la kongreso oni laºte legis bone-
gajn kaj valoregajn salut- kaj gratullete-
rojn, kiujn eksterlandaj esperantistoj kaj 
E-asocioj sendis al la kongresanoj aº al 
la asocio. ¢iuj kongresanoj multe dan-
kis ©iujn sendintojn de la leteroj, kaj ili 
multe gratulas la asocion ‘’LEA’’ (Liao-

sekunda telefoninterÒano kun Jasuo 
kiam li estis en Rennes, mi kompre-
nis, ke niaj aventuristoj estis tre lacaj 
sed kontentaj pro tiu nova turneo en 
Francio. Kaj videble ankaº ©iuj gasti-
gintoj tre favore raportis.
Jasuo prelegis pri kaligrafio, go-ludo, 
paperfaldado, aziaj muzikiloj. ToÒi-
nobu amuzis la spektantojn per siaj 
dancoj. Ah ! mi forgesas : kompre-
neble Hietori-terapion prezentis fame 
konata preleganto Hori Jasuo…
En Lille, pro sukceso, ne ©iuj povis 
kaligrafi, sed alie nur pozitivaj 
rimarkoj atingis min : “oja etoso” 
en Le Mans, “interesaj temoj” en 
Angoulême. En Grésillon, Òajnas, ke 
la primuzika prezento estis iom sub 
influo de la tre bongusta loka vino...
Mankas la raporto de Kvinpetalo, sed 
mi kalkulis, ke tre probable ©eestis la 
prelegojn inter 250 kaj 300 esperantis-
toj (mirinde !) kaj pli ol 260 ne-espe-
rantistoj. Laº tiuj ciferoj, oni povas 

ning-provinca Esperanto-Asocio,¢inio) 
pro la projekto de emelio inter la du 
urboj TIELING kaj RUMONGE. 
Esperanto bone evoluas en Burundo, 
kaj ni ne restas nur en disvastigo de 
Esperanto, sed samtempe ni turnas 
nian strategion al apliko de Esperanto. 
emeligi urbojn estas bona ekzemplo.  
Mi permesu al mi nome de burundaj 
esperantistoj, elkore danki kaj gratuli 
s-rojn Wu  Guojiang kaj Liu Zhengkun 
(el Chinio) pro siaj energiaj laboroj kaj 
senlaca penado por Esperanto-afero.  
Mi ankaº dankas niajn monhelpantojn 
kaj UEA, kiuj subvenciis nian asocion 
por okazigi la kongreson.   
Karaj, nia kongreso finiis per la ri©aj 
enhavoj kaj mi informas ke ni bone 
kaj enordo trapasis ©iujn punktojn de 

aserti, ke la turneo estis plensukcesa. 
En pluraj urboj (Lille, Châteauroux, 
Angoulême, Monfort apud Rennes) 
prelegoj tre sukcesis en klasoj da 
infanoj kaj adoleskantoj. Interesaj 
kontaktoj okazis dum tiuj kunvenoj, 
sed en Tours iu miris, ke la prelego 
okazas en alia lingvo ol la japana.
Ankaº pli ol kutime raportis gazetoj 
kun amuzaj nomoj : Nord Eclair, 
Ouest-France, La Nouvelle Républi-
que, Populaire du Centre, Charente 
Libre, Sud Ouest, Petit Bleu. En Péri-
gueux ankaº raportis Radio France 
Bleue Périgord .
Kiel lastjare dum la unua turneo, ©iuj 
Òatis la afablecon kaj humuron de niaj 
japanaj amikoj kiuj kapablas inte-
resi tre diversajn publikojn pri temoj 
enerale tre ekzotaj.
Dankon al ili, dankon al la akceptintaj 
kluboj.

Yves Nicolas.

la programo.  (...) Karegaj Samideanoj, 
kiel mi jam diris, Esperanto evoluas 
en la lando, kaj necesas viaj helpoj por 
pliprogresigi kaj akceli la E-movadon. 
Por ke la gelernantoj ri©igu la scion ler-
nante Esperanton, mi petas vortaretojn 
(Esperanto-Français) por disdoni al la 
gelernantoj.  Mi ne volas vin eni, sed 
se vi konsentas, vi bonvolas helpi nian 
movadon sendante e© unu vortaron. Por 
sekurigi la donacon,bonvolu rekomen-
digi la sendaÏon. Mi denove pardonpetas 
pro la eno. 
Mi antaºdankas vin, atendante viajn 
bonajn reagojn !
Plej amike kaj samideane, 

Hasano NTAHONSIGAYE 
Asocio Nacia de Esperanto en Burundo 

BP 170 Rumonge, BURUNDI 

NovaÏoj el prelegturneoj

Subteno al Afriko
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Post la kongreso en Troyes

L a Interasocia Kongreso de 
Esperanto en Francio, kiu 
okazis en Troyes de la 7a 

de majo is la 11a de majo 2009,  
kunvenigis 114 partoprenantojn 
kun inter ili 8 eksterlandanoj.
i estis organizata de membroj de 
Esperanto 10, kiuj kreis ©iokaze 
Lokan Kongresan Komi-
taton starigitan de 
Michèle Guingouin, 
Nicolle kaj Alain 
Zugetta, Claire kaj 
Laurent Philippe, 
Nicole Picard, Sylvie 
Marcoux, Jacqueline 
Lahaye kaj Daniel Pérard. 
Tiu komitato, kunlabore kun 
Claude Nourmont (prirespondulino 

de UFE pri la kongresaj 
organizadoj) klopodis, 
por ke tiu kongreso 2009 
proponu ri©an kaj buntan 
programon kaj permesu 
renkontiojn kaj interko-
munikadojn.
 La trovo de la 

kongresejo 
(Cen t re 

Sportif 
d e 
l’Aube) multe kon-
tribuis al tiu celo kaj 
aliflanke la kongreso 

ne estus okazinta sen 
la subtenoj de la Departe-

menta Konsilantaro de Aube, 
de la Urbo Troyes kaj de la Regiona 

Konsilantaro de ¢ampanjo-Ardeno. 
La plej efika ago por danki ilin estus, 
ke vi revenu en nian belan regionon 
por in viziti : kun plezuro Espe-
ranto 10 atendas kaj akceptos vin !
   La LKK-anoj

Evento de la jaro 2009 en Francio !

Pri la informado dum la kongreso

U  nue, mi deziras gratulegi la grupon de Troyes, 
kiu tre bone rilatis kun Ïurnalistoj.
Laº informoj kiujn mi havas :

- aperis du pozitivaj artikoloj en L’Est éclair
- aperis unu en Libération Champagne
- okazis du elsendoj tra radio (Radio RCF kaj Champagne 
FM)
- okazis du elsendoj televidaj (loka kanalo canal 32 kaj 
France 3).
Pri tiu chi lasta mi volas paroli. Eblas multe lerni per i.
Unue faktoj : trifoje la vorto “idéalistes“, unufoje la vorto 
“utopiste“ kaj “secte“. Oni devas forigi de sia vortpro-
vizo kelkajn vortojn, kiam oni traktas kun Ïurnalistoj. 
Neniam uzi la vortojn “artificielle“, “neutre“, “idéaliste“, 
“utopiste“, “secte“, char ni elektis la vortojn “équitable“, 
“mouvement“, “association“ ktp.
Alia punkto nervozigas min, estas nia emo batali kontraº 
la kostoj de la tradukoj. Tio kostas po 2 eºroj kape kaj jare 
en Eºropo. La prezo de iu kafo por vivtenigi ©iujn lingvojn. 
Neniu popolo konsentus pri tia perdo. Kiaj utopistoj ni do 
estas ?
Kaj ni nepre, rapide, komprenu, ke :
- la vera kosto estas la instruado sensukcesa de la angla
- la vera graveco estas la neebleco pri publika areo inter la 
civitanoj
- la malaperigo de la ideoj de la aliaj popoloj dum la ver-

kado de la leoj
- interpretado kostas (jam dekfoje mi diris ke tradukado 
temas pri skribaj aferoj, kiam oni parolas, oni interpre-
tas), kaj uste pro tio i malaperas kaj devigas ©iujn 
paroli la anglan
- uste interpretado el Esperanto al naciaj lingvoj multe 
helpus en la instancoj
- Esperanto estas tro juna lingvo nun por esti ponta lin-
gvo por interpretado
Mi nun ©esu kritiki. Ne forgesu ke pli bonas iom da kri-
tiko ol nenio. Mi konas esperantiston kiu venis pro akraj 
kritikoj. Lastan jaron, ni ne allogis televidojn. Gratulegon 
al Troyes ! Cyrille Hurstel
Kaj krome...
La esperantistoj de Esperanto 10 
sukcesis organizi ekspozicion 
en la mediateko de Troyes dum 
la sabata posttagmezo. DeÏoris 
diverslandaj esperantistoj, kaj 
venis multaj interesiantoj. 
La bona informa laboro efikis. 
Mi enketis en la stacidomo de 
Troyes ©e mia forveturo, skribas  
Renée Triolle. Unu respondis, 
ke li scias kio estas Esperanto 
pro televidelsendo, unu pro gazetartikolo pri kongreso, 
unu dank’al kliento (la gazetvendistino en la stacidomo), 
unu taksiisto pro kolego.
Jen plia pruvo, ke informagado estas bonvena !
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Unua interasocia kongreso de Esperanto-asocio mia

T uj mi sentis min akceptita 
de la organizantoj. Mal-
same kiel en iu “grandioza 

kongreso“. Despli ke mi retrovis 
Jacqueline Delahaye kun kiu mi 
partoprenis en rondo de ICEM-
Esperanto (asocio pri pedagogio 
Freinet). Dum la tuta kongreso, ili 
©iuj afable respondis al demandoj 
kaj provis solvi iujn ajn proble-
mojn.
La kongresejo taºgis por la kun-
venoj, manadoj kaj ripozo, ©ar ni 
bonÒance surloke dormis. Tamen 
mi bedaºras ke, krom bone organizi-
taj vizitadoj, ©iuj aktivaÏoj okazis en la 
kongresejo, ekster la urbo Troyes.
Pro tio, mi Òategis nian promenadon 
tra la stratetoj de la malnovaj kvartaloj. 
Tiele, ni iomete, sen Òildoj, montris ke 
Esperanto estas vivanta lingvo kaj 
komunikilo. La LKK suksesis venigi 
Ïurnalistojn de la lokaj gazetoj kaj 
televido. Tiele, pluraj valoraj artikoloj 
estis publikigitaj kaj kelkaj minutoj de 
televidelsendo videblaj.
Mi miris kiel lerte kaj klere la vicur-
bestro parolis, e© varbis pri Esperanto 
dum la inaºguro. Poste, tintigante 
vinglason, li klarigis ke jam de longa 
tempo, li bone rilatas kun la esperanta 
klubo de Troyes. Li jam spertis la 
efikan uzadon de la lingvo dum ren-
kontoj organizitaj de la klubo kaj Òatis 
la etoson.
Krom la interfederacia kunveno, en 
kiu mi ne partoprenis, mi ne flaris 
la spiriton de la diversaj regionaj 
federacioj kaj asocioj. Mi travivis tiun 
kongreson kiel jara renkontio, de 
individuaj membroj de UFE. ¢u nur 
al mi i tiel Òajnis ?
Bankedo ne tro pla©as al mi, sed mi 
profitis la balon por danci, dancigi 
kaj esti dancigita. Dank’al la akordio-
nisto, mi suksesis lacigi miajn korpon 
kaj piedojn. Bedaºrinde, post tiom 
da dancado, energio mankis al mi 
por partopreni en la ©iunokta freneza 
homlupo-ludo...

Plezure, mi revidis la teatran trupon 
el Tuluzo (Samia kaj Kiki), kiu e© 
malgraº malfacilaÏoj, ridigis min per 
la du teatraÏoj verkitaj de Rikardo 
Cash. ¢ifoje, ©ar mi jam iomete sper-
tis ilian prezenton dum la kongreso de 
SAT-Amikaro, mi suksesis aºdi kaj 
parte kompreni la tekstojn deklamitaj 
kaj kantitaj de niaj Pafklikaj samidea-
noj. Pro iliaj ironio, ritmo, rimoj kaj 
vigleco mi entuziasmiis.

Renkonti homojn, 
interÒani informojn, 
aºskulti prelegojn kaj 
debati

Sed kongresi signifas ankaº renkonti 
esperantistojsn, interÒani informojn, 
aºskulti prelegojn kaj debati.
La lumbildan vizitadon de Darmstadt, 
unu el la 15 emelurboj de Troyes, 
interese mi sekvis. Pri tio, mi tuj 
rakontos anekdoton. Kvar tagoj post 
tiu prezentado de Maria Merla pri 
novarto, mi vizitis la bretonan muzeon 
en Rennes, kie ekspozicion pri artka-

helado estas proponata. Temas pri 
bretona eksfirmao Odorico, laº la 
familia itala nomo de la kreintoj. Mi 
legis ke Isidore Odorico, kiam li estis 
juna partoprenis en la 1a mondmilito 
kaj estis enkarcerigita en Darmstadt ! 
Tie, li renkontis novartajn artistojn 
kaj uzis tiun arton en sia firmao kiam 
li post milito rehejmeniris. Pro tio, en 
Bretonio, nuntempe, oni vidas orna-
mitajn domfasadojn per tiuj kaheloj, 
laº la itala tekniko.
Ankaº la prelego de Cyrille Hurstel 
kaj François Bartsch pri Alico en 
mislando multe pla©is al mi. Klare, 
ili prezentis argumentojn kaj faktojn 
pri la diversaj krizoj, kiujn ni trapasas 
kiel fino de iu mondo. Estus interese 
proponi en la revuo instigi kaj daºrigi 
la debaton. Krom la financa, la ener-
gia kaj la klimata krizoj, ni verÒajne 
spertos socian krizon.
Mi adiaºis la kongresanojn per kan-
tado dank’al nia Ìorestrino, Franjo kaj 
pluraj kongresaj kantemulinoj kiuj 
kurae ri©igis kaj helpis la korusanojn 
kaj muzikistojn de Kantilie.

Guy Martin 

Evento de la jaro 2009 en Francio !

La tuttaga ekskurso estis ri©a je vidindaÏoj. Unue ni vizitis kristalfabrikon en 
Bayel kaj vidis kiel oni produktas  kaj mane prilaboras kristalajn objektojn 
por luksaj magazenoj. Sekvis apetitveka tagmano en ©arma restoracio kaj 
vizito de la kastelo Cirey sur Blaise kie vivis dum kelkaj jaroj la franca poeto, 
filozofo kaj teatro-verkisto Voltaire. ¢efe admirinda estis malgranda teatro 
instalita sub la tegmentejo de la kastelo. La ekskurson ni finis per vizito de 
©ampankelo de la vinproduktisto Drappier kaj gustumis kelkajn specojn de 
©ampano. Liba Gabalba
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Prelegoj en Troyes

L a kongreson en Troyes 
regis tute speciala orga-
nizeco  : ©iuj antaºviditaj 

programeroj okazis, kaj e© okazis 
laº la planita tempo! Tiel simple 
legante la programon, vi povus 
verki plenan raporton!
Aldone al la statutaj laborkunvenoj : 
AG de GEE, AG de FKEA, komitataj 
kunsidoj  de UFE,  kaj enerala mem-
bro-kunveno okazis i.a. forumo rilate 
la strategion de UFE, Konferenco de 
federacioj, cerbumkirlado gvidata 
de Michèle Abada-Simon, agrable 
kaj efike informi pri  Esperanto, 
laborrondo pri Agenda 21, kunsido de 
EDE.

Okazis multaj prelegoj

Dum la inaºguro Paul Peeraerts 
©efprelegis pri Monato, “30 jarojn ne 
pri sed per Esperanto“. La magazino 
Monato, kiu nun festas sian 30an 
datrevenon, ne havis monotonan his-
torion. in prizorgis sinsekve 3 diver-
saj eldonistoj, i travivis 3 krizojn 
kaj pere-minacojn, sed ©iam fenikse 
reviviis kaj pluservas la idealon de sia 
fondinto Stefan Maul, t.e. informi pri 
la mondo 
per Espe-
ranto. 
G i n e t t e 
M a r t i n 
atentokapte 
r a k o n t i s 
la aventu-
rojn kiujn 
Òi travivis 
pro La rue 
Zamenhof. 
La eldono de la traduko estis vera 
epopeo !
Vojaon tra la literatura angalo 
proponis Claude Nourmont. La 
librokatalogo ©iam proponas grandan 
varion da varoj, romanoj, rakontoj, 
poeziaÏoj... Kion elekti el tiu abundo ? 
Σi prezentis etan panoramon pri la 

originala literaturo, la nuntempaj 
aºtoroj, kun aparta atento al la plej 
lastatempe eldonitaj verkoj (kaj plej 
Òatataj libroj). Kiel baza referenclibro 
oni nun konsultu (en la angla) la 
“Concise Encyclopedia of the  Origi-
nal Literature of Esperanto“. 
En posta kunsido sekvis debato pri 
Eldona agado en Esperantujo, kun la 
partopreno de Paul Peeraerts, kaj kie 
oni priparolis ekz.  pri la  perspektivoj 
por eldonado de libroj en Esperanto. 
©u ankaº tio estas kriza ?  Kion eldoni, 
©u fakan literaturon, popularscien-
caÏojn, manlibrojn, fikciaÏojn, 
krucvortenigmojn ?  Kio vendias ? 
Kiel stimuli la merkaton ? Kiel vigligi 
la vendadon ? ¢u libroservoj taºge 
funkcias ? ¢u informado pri (novaj) 
eldonaÏoj estas sufi©a ?
Philippe Chavignon parolis pri 
Indienaj popoloj kaj Esperanto, 
solidaraj vojaoj en mezameriko. 
De pli ol dek jaroj jam strukturiis la 
agado por enkonduki esperanton kiel 
laborlingvon en indienaj medioj.  
La nuna agado en mezameriko celas  
ekoturismon solidaran, kontribuon al 
memstarigo de indiena turismo kaj 
edukadon de junaj indieninoj. 

Pri la ILEI-Konferenco 
en Benino prelegis 
Monique Arnaud kaj 
Jean-Pierre Boulet.
Por  la unua fojo tiu 
evento okazis  en 
Afriko. Estis belaj 
bildoj pri la laboro de 
tieaj esperantistoj, pri 
la konferenco mem, 
pri agemaj afrikaj 
esperantistoj, pri la 

libreto verkita dum tiu semajno. Kaj 
ankaº pri la ©iutaga vivo : vizito al 
muzikilistoj, al sapofabrikistino, 
vodua festo... kaj pri ekskurso en la 
suda parto de Benino. 
Detlef Haussner belege raportis pri 25 
jaroj de emelurbaj renkontioj. Jam 
de ol 25 jaroj funkcias renkontioj 

inter la emelurba triopo Alkmaar 
(Nederlando), Darmstadt (Germanio) 
kaj Troyes (Francio). Tio eblis danke 
al la oficialaj interurbaj kontaktoj.
uste el Darmstadt Maria Merla bilde 
prezentis  Novarto(n) en Darmstadt, 
konata kiel “Stadt des Jugendstils“ 
(“art deco“ aº “art nouveau“). Oni 
vidis kelkajn belajn lokojn, kaj havis 
unuajn impresojn de urbo proksime 
de la JEFo-GEJa junulara renkontio 
“Festo“. Kvankam post la militaj 
detruoj ne plu restis multo la urbo 
estas konsiderata kiel la germana 
centro de tiu stilo kaj vivmaniero de la 
komenco de la 20a jarcento.
Floreal kaj Liba Gabalda faris belegan 
aºdvidan prezenton Venezuelo, lando 
de beleco, dum kiu oni povis admiri 
la belecon kaj la kontrastojn de tiu 
sudamerika lando. Ili rakontis pri siaj 
spertoj en Venezuelo, kie ili lois, 
laboris kaj ankaº feriis. Ni promenis 
tra angalo, plaoj, naturparkoj, pito-
reskaj vilaoj, muzeoj, lokaj festoj...
Kaj ni ne forgesu la tre atentokaptan 
prelegon de François Bartsch kaj 
Cyrille Hurstel, “Alico en mislando“.
¢u senfina kresko de la ekonomio 
entute eblas ? Kaj senfina kresko de la 
a©etpovo ? ¢u la promesoj de la politi-
kistoj en nia mirlanda mondo pravas ? 
Post kredo pri eterna plibonio, la 
loantaro frontas al subita turmenta 
estonteco. Kion kaÒas la financa 
krizo ? ¢u nur mallonga periodo da 
malfacilaÏoj, kaj poste la komerco 
rekomencios kiel kutime ?

Evento de la jaro 2009 en Francio !

Alice en 
mislando
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Troyes pla©is ! Kelkaj impreso de partoprenintoj

La vo©oj de la arta programo 

E lkoran dankon kaj gratulon 
pro via bonega kongreso en 
urbo Troyes. ¢io estis per-

fekte organizita kaj glate disvolviis ! 
Vere ege pla©is al mi ! Mi ankaº estis 
surprizita pri la beleco de la regiono 
kaj la vojao estis pli ol agrabla, kun 
la buntaj kampoj, skribis Marcel Del-
forge el Karloreo, Belgio. 
Mi revenis tre entuziasma pri la 
kongreso de Troyes,  tuj postkongrese 
skribis Ginette Martin. 
La organizantoj starigis kongreson 
tre ambicia kaj ri©-enhava, i praktike 
estis la kopio de U.K. 
Mankis nek la movada foiro, kiu 
montris la agojn de la regionaj federa-
cioj, nek la “portempa“ koruso talente 
majstrata de Franjo, kiu kunigis dezi-
rantojn dum 4 prov-sesioj kaj montris 
la rezulton ©e la fino de la kongreso. 
Ne mankis la turismaj vizitoj tre 
abundaj kaj lerte komentitaj, ne man-
kis la distraj vesperoj. TeatraÏoj de la 
Tuluza Teatra Trupo, rep-prezento 
de La Pafklik, filmoj pri Venezuelo 
tre pla©is al la publiko. Ne mankis la 
bankedo kaj la posta balo, dum kiu 
malmultaj restis sur seoj. Ne mankis 

La Pafklik
Estis du esperantaj repantoj, kiuj, 
nin ©eestantojn, hiphope ataketis per 
humuraj, ironiaj rimoj (kvankam 
ege moderaj laº la kutimuloj). La 
nekutimaj ritmaj sonkoloroj taºzis 
miajn orelojn   klerigitajn  al klasika 
muziko !
¢u vere ekzistas pluraj muzikoj ?
Persone, estas favore kaj necese ke 
pluraj muzikesprimoj ekzistas kaj 
kunvivadas laù la plezuro de ©iuj. 
Tiom da “Pafklik“ havis, sur podio, 
por alparoli, skandi ke ne sufi©is la 
daºro de la koncerteto por kompreni 
ilin ! 
Kiam “Pafklik“ konferencos por ke ni 

la ekzamenoj por akiri diplomojn, la 
asembleoj de asocioj, la literaturaj aº 
strategiaj diskutoj.
Ne mankis la kunveno de ILEI kaj 
GEE, rakontoj kaj filmoj pri Benino. 
Ne mankis la libro-servo. Ne mankis 
la renkontoj pri EDE kaj eºropaj 
balotoj,  kaj la prezento pri  Indienaj 
Popoloj.
Ne mankis la vigleco de la gejunuloj, 
kiuj vespere malfrue kuniis por 
malstrecii en lupo-ludo. 
(el mesao de LKK)  Esperanto 10 
esperas ke via revena vojao okazis 
sen problemo.
Ni ankaº esperas ke via ©eesto en la 
troja kongreso estis por vi fruktodona, 
ke vi konservos bonan memoron pri 
i kaj ke vi revenos viziti nian belan 
regionon.
Mi tre dankas vin por la agrabla kaj 
fruktodona kongreso. Mi devas aldoni 
“por ankaº la post-kongreso“ ©ar vi 
estas tre zorgemaj pri viaj kongresa-
noj, substrekis Maryvonne Houviez, 
kaj ankaº Francisko Simonnet.
Dankon ! Mi havis la intencon skribi 
vin dankante por viaj klopodoj en la 
aranado de la finianta kongreso kaj 

por la amika afableco, kun kiu vi nin 
akceptis. Mi nun jam devas vin danki 
ankaº por via postkongresa mesao ©i 
tie parte citata, responde al kiu mi nun 
skribas.
Tiu mesao kaj la TTT-pao en i 
anoncata estas, laº mia opinio, ini-
ciatoj tre laudindaj, imitindaj fare de 
organizontoj de aliaj kongresoj.
Kaj Samia, el  la  Tuluza Teatro-Trupo 
konkludas “Oui j’ai un peu honte 
d’avoir présenté   “la grandioza kon-
greso“ à Troyes car l’équipe d’organi-
sateurs a été géniale ! Pas trop vieille 
ni trop jeune et surtout disponible! je 
tenais à féliciter toute l’équipe !“

Evento de la jaro 2009 en Francio !

©iuj povu pridiskuti kaj debati la ri©an 
enhavon de iliaj tekstoj ?
uu favoran venton “Pafklik“,  via 
aºdaco rejunigis min ! 

La Teatro-Trupo de 
Tuluzo
Du komedietojn de Rikardo Cash, 
surscenigitajn de Arno Lagrange, ni 
povis spekti kaj admiri la amatoran 
duopon Samia kaj Kristina.
• “Grandioza kongreso“ estas parodio 
de la kongreskutimoj ; vere, estis 
detale teatrumitaj niaj organizkuti-
moj ! Ridoj, ridegoj rendevuis ©e la 
festsalono de la kongresejo.

François Barstch kaj Cyrille Hurstel 
prezentis al ni la kuntekston kaj tion, 
kio starias malantaº la spegulo de 
la financa krizo. Ili montris, ke serio-
zigas la verÒajnecon de mondo pli 
misfunkcianta ol mirinda, t.e. la mis-
lando. Mondo kie multaj aspektoj de 
nia ©iutaga vivo iom post iom fuÒias. 
Sekvis vigla debato.

Bunta 
kongreso !

Kantilie
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Troyes pla©is ! Kelkaj impreso de partoprenintoj

Evento de la jaro 2009 en Francio !

• “Duonhora pluvego“, unuaktaÏo kun 
mistera alkemio de la renkonto de du 
antipodaj virinoj.
La ludo pla©is al la publiko kaj reme-
morigis al ni ©iuj, ke, ekde la kreo de 
esperanto, teatraÏoj  ekzistis kiel bona 
vektoro por lerni la lingvon kaj klerigi 
la aºskultantojn.
Kiel Claude Nourmont diris : “Kiam 
ni revidos vin sur scenejo ?“.

La kantkongresanoj kaj 
“Kantilie“

Dum kvar kongrestagoj estis proponi-
taj unu horo kaj duono da kantado al la 
kongresanoj. Malgraº interesaj vizitoj 
kaj kunsidoj samtempe proponitaj, ni 
sukcesis provludi kun 15/18 gekan-
temuloj kaj proponi koncerteton al la 
kongresanoj. 
La gekantemuloj plurvo©e interpretis 
ok kantojn (pluraj stiloj) kelkfoje 
akompanitaj per akordiono, gitaro, 
sintezilo.
Iom da streso kaj multe da volo estis 
la taºgaj ingrediencoj por bele, bone, 
oje, mirakle, amike koncerteti  antaº 
publiko. 

Muziko, kreado, kanto, teatraÏo 
estas artoj cele al reprezentado,  ©efe 
maniero por komuniki. Do mi kon-
kludas ke, dum la kongreso de Troyes, 
valoris la diversaj vo©oj por esperante 
komuniki arton.

Franjo 
gvidantistino de la kongresa koruso ,

partopreninto en la kongreso de 
Troyes

Agrablaj surprizoj ©e la 
alveno
Tre afable kaj zorgeme nin akceptis 
la lokaj organizantoj. Unua bona sur-
prizo : ni ricevas belan teketon (kaj ne 
iun ajnan paperan dosierujon...). Dua 
bona surprizo : la teketo enhavas ne 
nur iujn turismajn paperojn, sed belan 
libregon pri la regiono. Aldonu al tio 
bongustajn “©ampanjajn Òtopilojn“ 
(temas pri lokaj bonbonoj), kaj vi 
certe komprenos, ke la komenco estis 
tre bona ! Des pli ke post instalio, ni 
povis tuj refreÒii ©e la ekfunkciinta 
kongresa trinkejeto. (CNM)

Impressions de Jean-Louis Poullet : 
“Bien qu’assez préoccupé par la tenue 
du Libro-servo et la participation  au 
chant choral avec Franjo, j’ai beau-
coup apprécié ce congrès, qui m’a 
permis de repérer quelques  nouvelles  
têtes sympathiques.  Le climat était 
très détendu et tous les problèmes ont 
été résolus sans énervement grâce à 
l’efficacité de l’équipe locale qui avait 
vraiment bien tout préparé et était 
prête à tout faire pour nous satisfaire. 
Dans le programme  j’ai particulière-
ment apprécié...
- le théâtre, les deux séances, 
- le voyage  au Venezuela, 

- le concert de la Pafklik (bien 
meilleure que dans leurs 2 précédentes 
prestations que j’avais pu entendre ; la 
technique et la salle étaient bonnes) 
- la visite de la cristallerie 
Ce que je pourrais regretter... 
J’ai l’impression que tout le monde ne 
se mélange pas assez. Même si nous 
sommes prêts à aborder  tous les parti-
cipants, beaucoup sont indisponibles 
du fait des préoccupations dues aux 
obligations : réunion, responsabili-
tés... ou dues à des lieux de résidence 
dispersés, des lieux 
de repas dispersés 
dans les caravanes 
par exemple, des 
différences des jours 
d’arrivées-départs. 
Comment créer plus 
de cohésion entre les 
différentes régions, 
clubs, simples adhé-
rents ?

La Pafklik

La plej 
juna parto-
preninto !

Kantilie
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Esperanto en malluksa 
Afriko

La kresko de esperantistoj en 
kelkaj tre malri_aj landoj montras 
ke Esperanto ne estas nur luksa_o 
praktikata de intelektuloj en 
ri_aj landoj. Statistikoj mankas, 
sed se dedukti el la nova_oj en 
‘ESPERANTO EN AFRIKO’, 
bulteno de la Afrika Komisiono de 
UEA, la kursoj multobli_as dum 
la lastaj jaroj en Togoo, Benino, 
kaj Burundo, dum en aliaj landoj: 
Malagasujo, Angolo, Ni_erlando 
kaj Ebura Bordo (kelkaj anka_ 
diras Kotdivuaro) la organiza_oj 
de esperantistoj estas bone establi-
taj kun kongresoj, okazas kursoj, 
ekzamenoj ktp.

Dum Afriko enhavas 54 suvere-
najn _tatojn, en 23 el ili esperan-
tistoj estas konataj internacie kaj 
esperantaj grupoj konatas en 17 
landoj. Ok el tiuj dek-sep havas 
landajn asociojn ali_intajn al UEA. 
Unu fakto devus alarmeti nin: Tiuj 
ok landoj, malkrom Sud-Afriko, 
estas _iuj franclingvaj. La nuraj 
anglalingvaj landoj kie vivas espe-
rantistoj estas Tanzanio kaj Ganao. 
Ne povas ne esti rilato kun tio, ke la 
angla estas sufi_e superregema a_/
kaj Esperanto forte apogi_as sur la 
franclingva vortotrezoro.
En pasinta januaro Svetlana Mila-
novi_ kaj mi mem donis kursojn 
por komencantoj kaj progresantoj 
en Burundo, _e la lago Tanganjiko, 
unu el la dek plej malri_aj landoj de 
la mondo. Ni suferis malluksecon, 
maleston de ta_gaj nutra_oj, nok-
tan bruadon kaj malpurecon, sed 
ni hontas diri tion, _ar la periodo 
de suferado por ni estis nur unu 
monato, do pli bone plendu pro la 
da_raj suferadoj de la afrikanoj ol 
pro la propraj nekonvena_oj. 
_ar la entuziasmo por niaj kursoj 
estis ege granda, ni enga_i_is ne 
nur bone instrui ilin, sed anka_ 

trovi manierojn por helpi organizi 
ilian asocion. Pro la malri_eco koti-
zado de membroj de kluboj estas 
nepraktikebla. Jam kurslibrojn la 
burundanoj ne povas a_eti kaj se iu 
havas kurslibreton, _i estas balda_ 
_ifonita pro eluzado tra multaj fin-
groj, pro manko de bona formetujo, 
ekzemple libro_ranketo.
Kion fari? Ni elpensis kaj decidis 
helpi starigi Esperanto-centron, kie la 
lokaj esperantistoj povos renkonti_i, 
kie gardatos Esperanto-libroj kaj kie, 
por havi enspezojn, estos komputiloj 
kun ret-aliro por la paganta publiko. 
La konstruado de la centro devos esti 
financata pere de monvarbado inter 
pli ri_aj esperantistoj en la mondo. 
En la pasinta jarduono ni fondis 
fonda_on “Esperanto en evoluo” 
kun propra retejo, kiu celas ne nur 
helpi financi la Esperanto-centron en 
Burundo, sed “_iujn profitodonajn 
projektojn en malri_aj landoj, kiuj 
celas doni bezonatan financan bazon 
al la tiea Esperanto-movado», tiel 
tekstas la statuto.
Nia kampanjo komenci_os dum la 
Universala Kongreso, kun ankora_ 
nekonata sukceso, sed certe la burun-
daj esperantistoj bezonas anka_ vian 
financan helpon.
Se vi volas scii pli, klaku al http://
esp-evoluo.tk, kie vi konati_os kun la 
internacia estraro, la urbo Rumonge, 
kie la Esperanto-centro estas pla-
nita kaj kun niaj amikoj tie. La kon-
tonumero por donaci al la centro estas 
1312.96.116 de «St. Esperanto en 
evoluo» favore al 378964 _e RABO-
bank, Nederlando (la BIC estas 
PSTB NL21 a_ uzu IBAN-numeron 
NL24PSTB0000378964). Anka_ 
_e UEA estas konto nia kun kodo 
eeer-u.
 Johan Derks

El Orienta Kongo:

La biblioteko de nia grupo entute 
konsistis el diversaj libroj en  diversaj 
lingvoj: franca 2/4,angla 1/4 kaj Espe-

ranta 1/4. Sendu kiun ajn libron, 
kiun vi trovos sed plej speciale 
esperantajn librojn.
Pri nacilingvaj libroj, ni preferas 
ricevi librojn en la franca pri 
geografio, psikologio, matematiko, 
religio...
A d r e s o :  E M M A N U E L 
MUCHUTI Rafiki
PO. BOX 1 BUNAGANA
UG- KISORO, Ugando
[Orientkonganoj havas adresojn en 
Ugando, _ar tie la po_to funkcias 
pli bone]

Monumento...

La franca esperantisto kaj entrepre-
nisto Michel Basso volas konstrui 
en junio 2009 en Herzberg am Harz 
du belajn grandajn monumentojn 
ESPERO  kaj ESPERANTO. Li 
bezonas por la betonkrustoj de la 
monumentoj Òtonetojn el la tuta 
mondo por esprimi la mondsolida-
recon al la oficiala Esperanto-urbo 
Herzberg am Harz.
La unuaj Òtonetoj jam alvenis, 
ekz. vitra fragmento kaj Òtonetoj 
de la fama Esperantoplatsen en 
Gotenburgo en Svedio.
La urbestro de la Esperanto-urbo 
Herzberg Gerhard Walter kaj Peter 
Zilvar (estro de la centro) jam nun 
tre ojas pri la mondvastaj kontri-
buoj. 
Bv. sendi vian Òtoneton el via 
urbo resp. regiono tuj per poÒto al 
Herzberg - la Esperanto-urbo  au 
bv. persone transdoni al Michel 
Basso dum la Germana kaj Europa 
Esperanto-Kongreso en Herzberg 
je fino de de majo 2009.
KUNE NI KONSTRUU la oficia-
lan Esperanto-urbon!
http://esperanto-urbo.de
Germana Esperanto-Centro/Inte-
rkultura Centro Herzberg
D-37412 Herzberg/Harz, la Espe-
ranto-urbo
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L  e dimanche 1er février, l’as-
sociation Esperanto-Vannes 
a proposé une représen-

tation d’une comédie musicale, « La 
salle d’attente » (« La atendejo » en 
esperanto), écrite par Jacqueline Ahier. 
La salle était comble et le spectacle a 
été très apprécié de tous. Le scénario 
de la pièce était très simple, mais lais-
sait beaucoup de liberté au spectateur 
quant à l’interprétation du sens de la 
pièce. 
Alternant jeu des acteurs, musique et 
chant, la pièce avait tout d’une recette 
de cocktail détonant : des patients 
attendent le docteur dans une salle 
d’attente, et chacun arrive l’un après 
l’autre : un musicien, une sportive, une 
femme enceinte sur le point d’accou-
cher, un couple...
Chaque personne rajoute ainsi sa 
touche de personnalité, et l’ambiance 

Comédie musicale à Vannes (56), en Bretagne
de la salle d’attente passe de la bonne 
humeur à la dispute, en passant par la 
chanson et la solidarité, surtout lorsque 
vient le moment où la femme enceinte 
pense être prête à accoucher, et que le 
docteur n’est toujours pas arrivé...
Une pièce mêlant humour, suspense 
et quiproquos, où le public s’identifie 
facilement aux personnages. La pièce 
dégage des messages importants tels 
que l’amour, la tolérance, la solida-
rité entre les hommes... et surtout la 
patience ! 
Une belle leçon sur la vie, et un bon 
moment passé en théâtre, chanson et 
musique. C’est sûr, la prochaine fois 
que je devrai attendre des heures en 
salle d’attente, je ne le ferai plus avec la 
même perspective !

Estelle Loiseau

Mi devas diri, ke tiu projekto 
komenciis antaº pli ol unu 
jaro, per propono de Jacque-
line kaj Michel. La plejmulto 
el ni ne tiam konsciis pri la 
graveco de la tasko : lerni 15 
kantojn, sian propran tekston 
(kaj plie la ustan momenton 
por diri in...), la movojn, la 
delokiojn, krei dekoron, ser©i 
kostumojn, provludi, zorgi pri 

informado. Ludigi kune 14 amatorojn 
inter 18- kaj pli ol 80-jarajn, ne estis 
simpla afero. Sed ©iu motiviis kaj 
alportis sian Òtonon. Iom post iom, 
La atendejo ekformiis. Samtempe 
kun la progresoj, la plezuro pliiis kaj 
oni povas ja aserti, ke finfine ni multe 
ojis kunkune !
Tiuokaze, mi “aktoriis” unuafoje. Mi 
jam kantis antaºe en Ìoroj kun Petro, 
mia edzo, sed por ni tiu provo estis 
tute malsama. La vo©laboro ne sufi©is, 
ni malkovris ankaº la korpo-laboron 
kaj la nepran atenton al la aliuloj, kio 
estas kondi©o por la spektakloflueco. 
Tio multe interesis min ! La amika 
kaj solidara etoso en la grupo ankaº 
certe kontribuis al partoprenigo en la 
enerala klopodo. Òajnis al ©iuj, ke ili 
donis la maksimumon ! 

Elinjo el Esperanto-Vannes

LA ATENDEJO
Muzika komedio esperante verkita de 
Jacqueline Ahier
Enscenigo : Jacqueline Ahier
Îorestro : Michel Krassik
Aktoroj kaj kantistoj : la Ìoranoj de 
Esperanto-Vannes
Dekoro : Odile et Roger Hédan

Literatura konkurso Liro-2009
L  a Ondo de Esperanto deno-

ve invitas _iujn dezirantojn 
partopreni en la tradicia 

literatura konkurso Liro. ¢i-jare la 
organizantoj proponas tri originalajn 
bran©ojn:
1. Originala prozo
2. Originala poezio
3. Recenzo de la romano Serpentoj 
en la puto de István Nemere (Kalinin-
grado, Sezonoj, 2009).
En la 1a (prozo) kaj en la 2a (poezio) 
brancoj oni rajtas partopreni per ne pli 
ol tri verkoj. En la 3a bran©o (recenzo) 

- nur per unu verko.
Sendu kvar tajpitajn, komputile kom-
postitajn aº klare skribitajn ekzemple-
rojn de la konkursaÏo al la sekretario 
de Liro, Halina Gorecka (RU-236039 
Kaliningrad, abon. jaÒ©ik 1205, Rus-
lando). La konkursaÏoj devos atingi 
la sekretarion antaº la 1a de decembro 
2009.
Oni povas sendi la tekstojn kaj slipojn 
ankaº rete, en apartaj mesaÏoj, al la 
adreso sezonoj@yahoo.com.
Legu pli pri Liro http://www.espe-
ranto.org/Ondo/Ind-liro.htm
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E  stante ekde jardekoj arda 
Òatanto de biografiaj verkoj, 
mi konvinkiis ke,

a) ©iu ajn biografia verko ne povas esti 
konsumita unuglute, ©ar estas fakte la 
homa vivo, kiun vi emas enkapigi kaj 
kompreni ;
b) ©iu ajn biografia verko ne estu 
akceptata kiel veraÏo en la lasta ins-
tanco, t.e., se la persono interesas min, 
mi ne pigru eltrovi almenaº unu-du 
aliajn informfontojn pri la persono.
Do, kiam min atingis freÒeldonita de 
FEL libro “Lidia. La vivo de Lidia 
Zamenhof. Filino de Esperanto”, tiu 
libro estis por mi ne la unua fonto 
de scio pri koncerna persono. Sed, 
traleginte la libron kun apliko de mia 
a-konvinko, t.e. dum kelkaj monatoj, 
farante paºzojn inter la ©apitroj, mi 
rajtas opinii in esence fundamenta 
kaj faktoplena verko, utila por la espe-
rantologio. Ankaº leginda de ©iu, kiu 
Òatas mergii en la historion ne nur de 
nia movado, sed de tiu epoko kruela, 
mondrenversa, eventori©a, kia estis la 
unua duono de la XX-a jarcento.

Vivo brila kaj sindona

La vivo de Lidia Zamenhof, glora 
kaj kompatinda filino de la Majstro, 
la vivo, kiu daºris nur tridek ok 
jarojn kaj estis feroce rompita kune 
kun ses milionoj de aliaj judaj vivoj, 
la vivo brila kaj sindona - sendube 
meritis detalan intervenon de sperta 
biografiisto. Estas grava bonÒanco, 
ke tiun intervenon efektivigis Wendy 
Heller, profesia lingvisto kaj renoma 
verkistino. Estas grava bonÒanco, ke 
la libro estis verkita en la angla kaj 
eldonita en Oxford. ¢ar, laºmerite 
okupante bretlokon apud gravaj bio-
grafiaj esplorverkoj, la libro pri Lidia 
Zamenhof nepre altigos aºtoritaton 
de Esperanto – kaj de la lingvo, kaj de 
la movado. Estas grava bonÒanco, ke, 
(ho ve, - nur post pli ol dudek jaroj !) 
per komuna laboro de la tradukinto 

Rekte, kuraĝe, elegante!
Bernhard Westerhoff  kaj la 
aºtorino mem, la biografio 
de Lidia, ensorbinta suple-
mentan faktaron, intertempe 
akiritan, atingis esperantlin-
gvan leganton.
De jaro al jaro la vivobildo 
de Lidia Zamenhof estas 
fidinde disvolvita en 30 
©apitroj kaj prologo kun 
epilogo. Tiun bildon 
abunde ilustras diraÏoj de 
la protagonistino mem kaj 
ne malpli abunde - diraÏoj 
de la ©irkaºintaj homoj 
pri i. Ankaº sesdek bon-
kvalitaj fotoj, karikaturoj 
kaj dokumentkopioj. 
Antaºparoloj – por la 
anglalingva kaj por la 
esperanta eldonoj, fon-
tindikoj kaj indekso inde 
kompletigas la verkon.
La aºtorino povus 
komenci la rakonton pri 
Lidia ekde Òia naskio, 
garninte, eble, la komencon per kurta 
ekskurso en la vivon de la parencaro 
kaj per referencoj al kelkaj biografiaj 
verkoj pri la eminenta patro. Sed Òi ne 
iris tiun vojon. 
“¢ar ne eblas kompreni (MB) Lidian, 
ne konante Ludovikon, Òia historio 
vere komencias per la lia.” - kun tiu 
opinio Wendy Heller enlibrigas tri 
unuajn ©apitrojn sen Lidia, donante 
per ili bazajn konojn pri la vivo kaj 
vivkonceptoj de Òia patro. Sinsekve 
la tri ©apitroj havas nomojn: “La dok-
toro kaj la revo”, “Esperanto” kaj “La 
Interna Ideo”. Pozitivaj opinioj pri 
Ludoviko kaj pri Esperanto-movado 
nepre influas formion de samopinio 
©e leganto ne esperantista. Normale 
Ludoviko ©eestas ankaº en postaj tri 
©apitroj – jam kun la rolo de patro, 
edukanto kaj inspiranto. Tiun ©i lastan 
rolon vere gravas kompreni por ne 
miri poste, ke la filino, en infanao 
indiferenta por la inventaÏo de sia 

patro, perdinta lin ©e sia ao 
nur dekkvarjara, tamen akceptis lian 
vojon kaj restis fidela al lia ideo dum 
la tuta vivo.
“Rekte, kurae, elegante!” Jen estis la 
©efa vivslogano de Lidia, iom Òaninta 
la vortojn de Ludoviko, la slogano por 
Òia konscia vivo, por la mondvojao 
celanta propagandi kaj instrui Espe-
ranton. La libro montras maturion de 
Lidia, kiel ©e-metoda instruistino kaj 
Òian triumfan instruadon en eºropaj 
landoj. En nia dudekunua jarcento, 
provizanta abundajn logaÏojn, ni pene 
povas imagi centpersonajn pagatajn 
kursojn de Esperanto. Sed Lidia rikol-
tis tiujn en multaj urboj kaj sukcese 
gvidis siajn milojn da gelernantoj en 
Esperantujon. Tiun gloran vivoparton 
la aºtorino prezentas kun skrupula 
detaleco. Ankaº la sekvantan usonan 
periodon, ombrigitan per malsanoj, 
malestimo kaj e© kla©ado de kel-
kaj esperantlingvanoj - ho, tiutempa 
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Muzikaj novaĵoj
K  araj Òatantoj de Esperanto-

muziko, post longega pre-
parado finfine ni havas la 

plezuron anonci al vi, ke ni malfermas 
publike novan retejon (MP3-servo) 
komplementa al la jam konata www.
vinilkosmo.com, kiu ebligos al vi 
lauxlee akiri Esperantajn muzikojn 
per elÒutado.
La retejo evoluos plu ankaux en la 
venontaj monatoj, ©ar momente nur 
la kategorioj “Popo - roko - hiphopo 
- elektronik“ kaj “kanzono - tradicia“ 
estas provizitaj per la eldonitaj albu-
moj de Vinilkosmo.
Sekve la ceteraj albumoj de la kata-
logo  de Vinilkosmo estos iom post 
iom aldonitaj laux la interkonsentoj 
kun la artistoj.
Ni invitas vin viziti kaj malkovri tiun 

©i novan servon de Vinilkosmo, kaj 
antaº ©io por bone kompreni kiel 
funkcias la MP3-servo bonvolu legi 
la “Helpkonsiloj“-n en la maldekstra 
menuo malsupre ©e “Informoj“. Mi 
esperas ke tiu nova retejo pla©os al vi, 
kaj ke vi venos ofte viziti in kaj sekvi 
kiel i evoluas ...
Notu bone la adreson : 
www.vinilkosmo-mp3.com
Bonan viziton ! - Plej muzikajn 
salutojn  
Flo !

Floreal Martorell

VINILKOSMO, “Esperanto-Muzik-
prod.“
ret : vinilkosmo@esperanto.org
www.vinilkosmo-mp3.com 

ekstera trankvileco de Lidia estas 
enviinda kaj imitinda !

Ili sukcese enkapigadis 
al la amasoj ke estas la 
judoj, kiuj kulpas pri ©io
Jen kaj jen intervenas en la ©apitroj 
la bildoj de naskianta kaj evoluanta 
nazia koÒmaro. Tiun akompanas 
nehoma malamo al unu gento, al 
judoj – ne nur en la nazia Germanio, 
sed ankaº en aliaj eºropaj landoj, ©efe 
en Pollando, la patrujo de Esperanto 
kaj de Lidia. Wendy Heller donas 
al la leganto komprenon pri radikoj 
de tiu malamo : dum malbonaj 
vivkondi©oj de la intermilita tempo la 
politikistoj devus inventi iun kulpulon 
por pravigi suferojn de siaj popoloj. 
Per speciale inventata, konstanta, sen-
honte kalumnia agitado, ili sukcese 
enkapigadis al la amasoj, ne Òatantaj 
mediti kaj analizi, ke estas la judoj, 
kiuj kulpas pri ©io. La situacio pli kaj 
pli ardias en 1938. Tiam la germana 
registaro decidas deporti ©iujn polajn 
judojn, lointajn dum multaj jaroj en 
Germanio, reen al Pollando, sed la 
patrolando ne volas akcepti ilin !
Tamen, mi pensis, kiel tio koncernu 
Lidia-n ? Ja tiutempe Òi estis en Usono 
kaj havis plurajn invitojn por gvidi 
©e-kursojn. Kiel do okazis, ke tiu 
plezure akceptata, atendata kaj dezi-
rata instruistino estis devigita reiri al 
Eºropo, al Pollando, renkonten al sia 
morto ? La libro detale prezentas evol-
uon de la eventoj, do mi konkludas, ke 
parton de la kulpo pri Òia pereo prenas 
multaj homoj. La usonaj burokrataj 
instancoj, postulintaj Òian foriron – ©u 
ili ne estis informitaj pri la situacio 
en Pollando? Mi dubas. La kanadaj 
esperantistoj, rifuzintaj la inviton por 
Lidia – pro antaºvidataj komplikaÏoj 
©e preparo de la dokumentoj. La 
religia gvidanto de Lidia – lin Òi 
demandis ©iam antaº fari vican paÒon 
en la vivo. Jes, li telegrafis, rekomen-

dinte reveni al Pollando, sed, lointa 
en Persujo, eble li ne havis ustajn 
informojn pri la minacoj por la judoj 
en Eºropo. Ankaº mem Lidia, kies 
kristala pureco ne permesis mensogi, 
do ©e enketo Òi skribis honeste, ke estis 
ricevinta monon por sia kursgvidado, 
sekve malobeis la usonajn leojn...  
“Se mi forlasis Amerikon, - skribis Òi 
al franca korespondanto, - eble estas 
pro tio, ke Dio preferis, ke mi laboru 
en alia lando. Kaj en la elekto de 
Dio la decida konsidero estas ne mia 
kontenteco, ne mia plezuro, nek e© 
mia sekureco – sed la laboro, kiun mi 
povas kaj devas fari”.

Σiaj multnombraj gea-
mikoj-samreligianoj, 
ame kaj helpeme akcep-
tantaj Òin en ©iuj landoj

is nun mi neniel menciis la konatan 

fakton, ke Lidia estis adepto de la 
Bahaa religio. Ankaº tiu Òia vivlinio 
©iupaÒe ©eestas en la libro de Wendy 
Heller. La Gardanto, Shoi Efendi, 
kiun Òi  konsultas konstante. Σiaj mul-
tnombraj geamikoj-samreligianoj, 
ame kaj helpeme akceptantaj Òin en 
©iuj landoj. Σiaj pensoj, venintaj en 
Òiaj leteroj – pri Dio, pri la kredo, pri 
ligo inter la Bahaa religio kaj Espe-
ranto. Al mi, ateisto pro analfabeteco, 
pla©as, ke la aºtorino neniom trudas 
al la legantoj la religiajn preferojn de 
Lidia, rakontante pri tiuj egale sam-
kiel pri ©iuj vivnuancoj, gravaj por la 
biografio.

Mikaelo BronÒtejn (Tihvin, Rusio)

Lidia. La vivo de Lidia Zamenhof, 
Filino de Esperanto. Wendy Heller. 
Tradukis B. Westerhoff. 
FEL. Antverpeno. 2007. 398 paoj. 
Prezo: 27.60 €
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D  um la kongreso en Troyes 
la koruso “Kantilie“ kantis 
en la fino de la kongreso. 

LME intervjuis Franjon Lévêque-
Provost, ia korusestro.
LME : dum la kongreso en Troyes vi 
bele kantis kun via koruso “Kantilie“. 
Sed mi aºdis, ke ankaº en Troyes vi 
kreis novan grupon pri kantado. Pri 
kio temas ?
FL :Efektive dum la kongreso en 
Troyes naskiis “INTERKANT’“.  

LME  :  ©u 
temas pri formala asocio, aº nur 
grupio de asocioj?
FL : Interkant’ estas sendependa espe-
rantista asocio. Ni deponis statutojn 
kaj elektis estraron por la administra 
funkciado. Interkant’ kunigas plurajn 
kantgrupojn el diversaj regionoj.
LME : En kiuj regionoj vi rilatas kun 
korusoj ? 
FL : Bretonio kun Meven,  de 10 jaroj 
tiu kantgrupo estas unu el la diversaj 
aktivaÏoj de la FEB (Fédération 
Esperanto Bretagne). Luarlandoj kun 
Kantumi el Le Mans kaj kelkaj kan-
temuloj kaj grava helpanto el Angers. 
Pariza regiono kun Kantilie, Norman-
dio, Sudokcidento. El tiuj du lastaj 
regionoj, nur kelkaj gekantemuloj plej 
ofte laboras sole per interreto. Bruselo 
e©, unu sopranino rete kantadas.
LME : Kial vi sentis la bezonon de tia 
asocio ?
FL : Dum chiuj kongresoj mi rimarkis 

Interkant’ kaj spertis ke la esperantistoj Òategas 
kantadi. Kantoj estas sinonimo de 
festo. Ili uzas saman lingvon, estas 
preskaº devo proponi saman reper-
tuaron. 
Krei komunan repertuaron por, 
laºcirkonstance, prezenti esperantajn 
kantojn, ekzemple kiel dum la kon-
greso de Troyes.
Krei, interpreti, komunan kantver-
kaÏon kiel komuna projekto, konkrete  
“Kanto enerala“ (verkita de Pablo 
Neruda kaj Mikis Theodorakis), kiun 
ni unafoje interpretis je la 12a de julio 
en Bouresse, okaze de 

omao al 
Georges Lagrange, kiu tradukis 
plurajn poemojn.
La gekantistoj ankaº proprigas al si 
la muzikan kulturon de la aliaj kaj pli 
ri©igas la sian.
LME : ¢u vi celas ankaº aligi homojn 
aº korusojn de aliaj regionoj de Fran-
cujo (ol tiuj kiuj jam estas) ?
FL : Jes kompreneble, jam pluraj 
gekantemuloj el Alzaco, Loreno kaj 
Pireneoj petis de mi informojn por 
organizi grupojn en siaj regionoj. 
Daºrigota... Post la somero estos alia 
kultura jaro. Jam mi Òatus cerbumi 
alian grandan projekton sed unue 
plibonigi, kreskigi “Kanto enerala’“.  
Ekzistas ankaº kelkaj tradukendaj 
poemoj. Alvoko al kandidatoj !  
LME : Kiujn planojn vi havas pri 
Interkant’ ? Kian repertuaron ? Pro-
vludoj ? Cele al prezentoj kie ? En kiuj 

cirkonstancoj (kongresoj, specialaj 
manifestacioj) ?
FL : Mi intencas proponi du komu-
najn repertuarojn :
- la unua repertuaro povus esti regiona 
repertuaro, por prezenti in ekster 
la esperanta medio dum kunio de 
korusoj.
- la dua estus ©efe artkreado. Mi Òatus 
prepari kompletan prezentadon kie 
teatraÏo, muziko, kantado, danco ios 
karno, koro de la spektaklo. Sufi©os 
kunigi la diversajn esperan-
tajn 

artpoten-
cialojn. Eblas dum la internaciaj 
vesperoj de UK-j. Se ni antaºvidas, se 
ni prilaboras imponan projekton dum 
kelkaj jaroj, se ni donas al Francio 
esperantan koruson, ni tiele denove 
montros ke Esperanto posedas kultu-
ron. Tiu spektaklo ius montrofenes-
tro pri esperanto alimedie, alilande.
LME : ¢u vi ekzemple antaºvidus 
renkontion kun aliaj esperantaj 
korusoj eksterlande ?
FL : Se ekzistas sama kant’asocio 
alilande, renkontio farios necesa. 
Imagu, ie, la “esperantaj choralies“...
Alia rimarko : esperante kanti vere 
estas efika maniero por lerni kaj uzi 
esperanton, ©efe tiamaniere mi lernis 
in. 
LME : Dankon pro viaj respondoj !
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D  um septembro 2008, 
“ranskalainen pelimanni“ 
(franca folkmuzikistino) 

havis revan vojaon dank’al Espe-
ranto-Asocio de Finnlando kaj siaj 
finnaj geamikoj. Mi vizitis 7 urbojn 
kaj 2 kamparajn areojn. Mi koncer-
tis 13 fojojn, plejparte publike, en 
Turku, Pori, Tampere, Uudispira kaj 
Vesanto. Mi ankaº akordionumis 
dum kafopaºzo de seminario pri 
maljunuloj kaj kulturo en Rauma. 
¢iufoje publiko aprezis la propo-
nitan vojaon tra la mondo pere de 
lingvoj kaj muziko (14 lingvoj inter 
kiuj Esperanto kompreneble). Kel-
kaj neesperantistoj poste decidis lerni 
Esperanton : en Turku kaj Vesanto 
(3 !!). Vidu, la landa asocio ne vane 
malÒparis monon, paginte miajn 
vojakostojn tra Finnlando !
Mi partoprenis al Aºtunaj Tagoj en 
Heinola, pri kiuj mi jam parolis en 

Ora monato en Finlando

infanoj kunvenas po multe, ili tuj 
estas moviemaj kaj bruemaj. Sed en 
Finnlando, ili lernis klarajn regulojn 
kaj respekton (laº mi...). 

Mi sukcesis lerni kelkajn 
frazojn en la finna, post 
kelkaj koncertoj
Do ©iufoje ili kviete vice eniris en 
la vastan halon, kviete sidiis kaj 
aºskultis mian koncerteton. Loka 
esperantisto tradukis mian prezen-
tadon, kvankam mi sukcesis lerni 
kelkajn frazojn en la finna, post 
kelkaj koncertoj. Estis bonega okazo 
montri realan efikon de nia lingvo, ©u 
al infanoj ©u al instruistoj. En la du 
lastaj lernejoj, infanoj havis okazon 
fari demandojn post la muzikprezento 
(dum kiu mi uzis lernejan eºropan 
mapon, petante de infanoj ke ili mon-
tru kie situas la lando de kie venas 
venonta kanzono). Estis ege interesa 
sperto : demandoj estis tre diversaj 
(©u vi havas alergion ? Kiel estas vivi 
en Francio ? Kiu estas via plej Òatata 
finna televidprogramo ? Kiun senton 
vi havas kiam vi alvenas en lernejo 
por ludi ?...). Pla©is al mi bildigi diver-
secon de nia mondo. Do, dank’al 
EAF, proksimume 900 infanoj aºdis 
esperanton en muzika kaj afabla 
etoso !

alia teksto.
Mi ankaº vizitis lernejojn : en Lai-
tila, Tampere (“suburbo“), Martikala 
(Iisalmi) kaj Ahveninen (Vesanto). 
En la du unuaj estis 400 infanoj. 
La koncerto okazis en gimnastejo, 
unue mi timis ©ar en mia lando kiam 
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Mi havis tempon sperti 
©iutagan etoson

Unue ©ar ege bone organizita de la 
EAF-estraro : 2 aº 3 tagoj en ©iu urbo, 
koncerto kaj laºpla©a vizito de la urbo 
kun loka esperantisto. Tiel mi havis 
tempon sperti ©iutagan etoson ©ie kien 
mi iris, ne estis maratono ! 
Due, ©ar oni ©ie kore, varme, akceptis 
kaj gastigis min. Neniam mi min 
sentis sola, fore de mia familio, aº 
kontraºe, kiel oficiala gasto. ¢ie, ami-
keco rendevuis, kvankam ni plejparte 
unuafoje renkontiis.

Mi malkovris belegan 
naturon
Trie, ©ar mi ricevis eblecon konatii 
kun pluraj medioj kiuj aparte gravas 
por mi : tradicia muziko, edukado kaj 
naturo, kaj kuirarto, historio, ktp.! Mi 
plurfoje renkontis muzikistojn kaj 
konstatis ke muziko estas ege grava 
afero en Finnlando. Oni klarigis al mi 
kiel funkcias finna eduksistemo.
Mi malkovris belegan naturon en plu-
raj partoj de Finnlando. Suno plejofte 
origis buntan aºtunan pejzaon, ves-
pere lagoj respegulas ©ielon, tiel ke vi 
ne scias kie estas ©ielo, kie estas akvo. 
Rua luno, tiel granda kiel mi neniam 
vidis, gvidis nin dum veturado inter 
Heinola kaj Iisalmi (poste dum du 
vesperoj mi atendis in por admiri 
ian levion super la lago). Remboate 
promeni sole sur finna lago en ora 
lumo estas neforgesebla sperto. En 
arbaro, mi ne renkontis barbarojn sed 
barbarbojn. Longaj likenoj pendas el 
abiaj bran©oj, dika musktavolo kovras 
grundon, mi e© fulmvidis koboldon... 
Kaj en Syvälahti, ©iutage cignoj orga-
nizis por mi malsimilan spektaklon; 
en vasta kampo, ili kunvenis grupe 
(komence, ili estis 27, post dek tagoj 
ni nombris 45 el ili !) kaj alvenas 
fluganta paro : ©u ili akceptos ilin ? 
Ne ©iufoje, okazis ordiga batalo... Iliaj 
krioj sonadis super arbaro, kie homa 
bruo maloftegas.

Mi realigis multjaran 
revon
Kvare, ©ar mi realigis multjaran 
revon, dank’al Kimmo kaj Hillevi, 
mi lernis vimenan plektadarton. Mi 
ankaº iomete helpis al vimenrikoltado 
(nur iomete, ©ar ni havis tiom alian 
por fari!), kaj precipe uis kamparan 
vivon en Savoregiono. Kimmo orga-
nizis plurajn koncertojn, en teatro, 
lernejo, maljunulejo, vendejo (kie mia 
“salajro“ estis fumigita salmo !). 

Vilaanoj donacis al mi 
tradician segilon kiun mi 
uzas por varmigi min !
Mi uis vilaan vesperon, en bela 
malnova farmobieno, dum kiu pluraj 
homoj kantis, kaj vilaanoj donacis 
al mi tradician segilon : ©ar i same 
grandas kiel mia valizo, ni enpakis 

in sur la valizo, uzante multe da 
glubando : feli©e, neniu demandis 
klarigojn en fluaveno ! Kaj nun mi 
uzas mian savoan segilon por varmigi 
min kaj  mian domon ! 
Foriro estis malgaja, kvankam hejme 
atendis min familio. Sed mi revenos, 
certe...  ne tiel baldaº kiel sovaaj 
cignoj, sed same certe !
Nu, pere de Esperanto mi malkovris 
landon pli  profunde ol se mi estus sim-
pla turisto. Mi ankaº ricevis eblecon 
praktiki mian metion eksterlande, 
koncerti. Plua pruvo ke Esperanto ne 
nur estas utopio, fantazio, hobio aº 
lingvo de eta fanatikularo, sed vera ilo 
por ©iutaga vivo, laboro, kaj mirinda 
ebleco por sin malfermi al alia socio, 
alia kulturo.

Fransºaz’ Rochette, oktobro 2008.


