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Bonan tagon
Mia nomo estas Benoît (Benedict en angla lingvo). Mi naski©is en 1972 en
Francio, en la atlantika marbordo, en la departemento Vendeo. Mi estas
franco. Mi lo©as sola en apartamento. Antaü du monatoj, mi komencis
lerni esperanton. Ìi estas tre interesa lingvo.
Mi ßatus diskuti kaj korespondi skribe (per retadreso) kun iu en Britio çar
mi volas plibonigi mian esperanton. Mi parolas la angla lingvo sed mi
volas nur korespondi en esperanto.
Çu vi konas iu kiu akceptus korespondi per retadreso kun mi?
Mi dankas vin por via helpo kaj mi atendas vian respondon
Ìis baldaü
Benoît
***************************************************************************
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Do you fancy an after-Christmas break?
6a Novjara Renkonti©o:
Jam kvindeko da ali©intoj el dek tri landoj,
39 eksterlandanoj, 20 infanoj
Saluton!
Jam pasis la someraj renkonti©oj, la suno brilas malpli forte,
necesas vesti sin pli varme, la tagoj mallongi©as - autuno venas
nun (nu, en la norda parto de la tero).
Sed ne necesas perdi la esperon, post la grizeco venos novaj
renkonti©oj, eç dum malhelaj tagoj de decembro ni povos ree
vidi unu la alian kaj ree festi en internacia rondo.
Mi do sincere invitas vin al la 6a Novjara Renkonti©o (NR)
de la 27a de decembro 2007 ©is la 3a de januaro 2008
(kun plilongigo, Post-NR, ©is la 6a de januaro)
en Föckinghausen (apud Meschede, cent km nordoriente de Kolonjo Cologne)
- Kiu venos? Multaj meza©uloj kun au sen infanoj, tre bonvenas
ankau plia©uloj, junuloj kaj junaj plenkreskuloj - do miksita
internacia rondo. Çu vi hezitas? Nu, eble rigardu sur la liston
de la jamaj ali©intoj çi-jare, de la pasintjaraj partoprenantoj
au rigardu la fotojn.
- Kio okazos? Prelegoj, diversaj kursoj (ankau lingvaj kursoj
por komencantoj, progresantoj kaj konversacia rondo), promenoj,
ekskursoj en la regiono, infana programo kun infana teatra∆o,
plia teatra∆o, koncertoj, silvestra festo, magia vespero kun
pluraj magiistoj ktp. Krome funkcios nia kafejo, kie vi trovos
kunbabilantojn dum la tago kaj ©is malfrue dum la vesperoj.
- Çu vi havas pliajn demandojn? Eble metu ilin al unu el la
partoprenintoj de antauaj jaroj au al mi, lu2007 @
esperantoland.org . Kaj se vi ne havas demandon? Nu, eble rigardu
nian retpa©on http://www.esperantoland.org/nr/ kaj (la demandoj
venos ... au) decidu tie ali©i. Çi-jare vi cetere povos
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malali©i ©is la 10a de novembro sen ajnaj kostoj - se estos ia
problemo. Se vi estas pli malpli certa, ke vi ßatos partopreni,
ankau çi-jare ni (kaj la domo) estos tre dankemaj, se vi povos
ali©i baldau.
Presebla informilo
Sur nia retpa©o ankau eblas elßuti pdf-dokumenton kun la
informilo kaj ali©ilo
http://www.esperantoland.org/nr/novjara-renkontigho6-informiloalighilo.pdf
Kanto pri NR de Jhomart kaj Natasha
Vi povas elßuti tiun çi kanton çe
http://www.esperantoland.org/sondosieroj_filmoj/JhomartNatasha_NR.mp
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Mi deziras al vi çion bonan kaj multan ©uon en Esperantujo - en
unu el niaj renkonti©oj au aliloke
Lu Wunsch-Rolshoven
EsperantoLand
****************************************************

Ode to Plurals
We'll begin with a box, and the plural is boxes,
But the plural of ox becomes oxen, not oxes.
One fowl is a goose, but two are called geese,
Yet the plural of moose should never be meese.
You may find a lone mouse or a nest full of mice,
Yet the plural of house is houses, not hice.
If the plural of man is always called men,
Why shouldn't the plural of pan be called pen?
If I speak of my foot and show you my feet,
And I give you a boot, would a pair be called beet?
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If one is a tooth and a whole set are teeth,
Why shouldn't the plural of booth be called beeth?
Then one may be that, and three would be those,
Yet hat in the plural would never be hose,
And the plural of cat is cats, not cose.
We speak of a brother and also of brethren,
But though we say mother, we never say methren.
Then the masculine pronouns are he, his and him,
But imagine the feminine: she, shis and shim!
Let's face it - English is a crazy language.
There is no egg in eggplant nor ham in hamburger;
neither apple nor pine in pineapple.
English muffins weren't invented in England.
We take English for granted, but if we explore its
paradoxes, we find that quicksand can work slowly, boxing rings are
square, and a guinea pig is neither from Guinea nor is it a pig.
And why is it that writers write but fingers don't fing,
grocers don't groce and hammers don't ham?
Doesn't it seem crazy that you can make amends but not
one amend.
If you have a bunch of odds and ends and get rid of all but one of them,
what do you call it?
If teachers taught, why didn't preachers praught?
If a vegetarian eats vegetable width='100%'s, what does a
humanitarian eat?
Sometimes I think all the folks who grew up speaking
English should be committed to an asylum for the verbally
insane.
In what other language do people recite at a play and
play at a recital?
We ship by truck but send cargo by ship.
We have noses that run and feet that smell.
We park in a driveway and drive in a parkway.
And how can a slim chance and a fat chance be the
same,
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while a wise man and a wise guy are opposites?
You have to marvel at the unique lunacy of a language
in which your house can burn up as it burns down, in which you fill in a
form by filling it out, and in which an alarm goes off by going on. And, in
closing, if Father is Pop, how
come Mother's not Mop?
********************************************************
*Unua Voja©o al Alia Esperanto-Lando*
En la 2006-a jaro, mi partoprenis en la brita somera festivalo çe
Barlastono. Iel mi vizitis la britan esperanto-landon. Mi ©uis tiom la
sperton ke mi decidis ke mi veturos al alilanda evento en la 2007-a jaro.
Do, dum çijara junio, mi voja©is al mia unua alilanda Esperantorenkonti©o.
Mi partoprenis en la 29-a Çe Balta Printempo çe pola Mielno de la 11-a
junio ©is la 20-a junio. Denove la sperto estis ©uebla. Mielno estas
malgranda marborda urbo kaj oni lo©is en baza hotelo kun belega sabla
strando nur iom pli ol du cent metroj for. Partoprenante en la ferio, estis
entute okdek esperantistoj el dek landoj; inkluzive de Pollando, Çehio,
Belgio, Germanio kaj Bielorusio. Kompreneble la plejmulto de la
partoprenantoj estis gepoloj. Sed ankaü ses el la britaj insuloj çeestis. Çiuj
partoprenantoj estis tre amikemaj.
Feliçe ofte la vetero kondutis bone kaj mi povis na©i en la maro. Mi tre
©uis la man©a∆ojn, aparte la sekalan panon kaj kuiritajn vianda∆ojn.
Kvankam okazis plena programo de prelegoj, ekskursoj, filmoj kaj
lecionoj, oni povis babili kaj promeni laüvole. Prelegoj temis pri abia
prizorgado kaj bredado, semajnfina vivo en Bielorusio, la evoluo de novarto en Bruselo, la lernado de Esperanto per la rekta metodo kaj la verkoj
de Elena Karpunina. Aldone, oni povis rigardi la filmon ‘Gerda Malaperis’
el Brasilo kaj belan turistan filmon pri voja©o en Ta©ikio. Diverstage ni
veturigis al Kolobzeg kaj Koszalin. Estis multe da ßancoj por lingva
praktikado.
Estis granda kontrasto inter la etoso ene de la hotelo kaj la eskstera mondo.
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En la hotelo, oni sentis hejme sed ekster oni konstatis ke estis nur iluzio.
Vere oni estis alilande. Iel la internacia lingvo kaptas la cerbon, ju pli oni
uzas ©in des pli la efiko pliforti©as. La lingvo ensorças homojn kaj mi
sorçi©is. Mielno nun ßajnas al mi revo; ege agrabla revo. Mi rekomendu
ke se vi deziras viziti alilandan eventon ke vi konsideru çebaltan ferion.
Mark Drake, East London Esperanto Club.
If this stirs anyone to consider going next June then contact the Editor of
NetNews for detailed informatiopn about how to get there and costs etc.
******************************************************
Future Events.
Saturday 27 October. Eastern Federation at Maldon Quaker Meeting
House.
Every Friday the London Club meets. September 28 - Kongresaj raportoj,
October 5 - Lingva Seminario (John Wells), 12 - Forumo; lau elekto do la
çe-estantoj, 19 - Relativeco por laikuloj (Terry Page), 26 - Kvizo
*****************************************************
Final words. Michael Cayley of Hayling Island received a good splash in
his local newspaper with the news that he came second in a global
Esperanto poetry competion with his novel ‘Kleriko Malaperas’. His
publicationhas so far raised £1500 for the repair of his church.
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