Còsa ch’a peul dé
l’Esperanto?
Për comuniché an manera direta e fàcil con përsone da pais ëstrangé a serv e a giuta ‘vej na lenga an
comun. Ël pì dle vòlte a-i é un contat diret e ‘vzin con
j’àutriqucand ch’a ‘s dòvra l’Esperanto, sensa ‘l problema dla lenga mare.
An tra ij lìber virà an Esperanto a-i son ij grand clàssich dla literatura, e ‘dcò dle “perle literarie” scrite an
lenghe cite che an àutre manere t’avrìe nèn la possibilità ‘d conòsse.

Con ël servissi Pasporta - na rej d’ospitant ch’a
fonsion-a da quasi 50 ani - as peul passé la neuit
a ca ‘d gent dël pòst an tut ël mond (an pì tant che
90 pais) e completament a gràtiss; e ‘s peul parèj
conòsse, an manera pì profonda, cole ch’a son la
coltura e le costume locale, an avend na liura con la
comunità dël pòst. E soèns a capitrà ‘d trové dj’amis
an comun con l’ospitant, e ‘l comuniché a sarà fàcil e
su ‘n midem pian.
Tùit ij dì dl’ann a-i é da quaj part ant ël mond un quaj
event esperantist. E an si event-sì as peul trové ‘d tut
- da conferense su argoment anteressant a cors për
fé ij massagi.
Con l’Esperanto as pija part a na svicia comunità
mondiala ch’a l’ha soa coltura mondiala.

A-i é pì ‘d në studi ch’a prova l’utilità dl’Esperanto për
amparé dl’àutre lenghe strangere: an particolar se për
esempi a së studia l’Esperanto për 1 ann e dòp a së
studia ‘l fransèis për 3 ani ‘l risultà a sarà ‘d savej mej
ël fransèis che a studié mach lòn për 4 ani.

Na lenga sensa
ecession?
La gramàtica dl’Esperanto a l’ha mach pòche
ecession, e gnun verb ch’a sia nèn regolar. L’órdin
dle paròle ant le fras a l’é lìber (parej ij parlant ëd
lenghe struturà an manere diverse a peulo dovré
l’Esperanto al midem livel). Tute le litre as pronunsio
‘mé ch’a së scrivo e sèmper ant la midema manera!
Motobin ëd rèis as peulo ‘rconòsse a prima vista.
A-i é da manca mach ëd quaj mèis për comensé
a parlé Esperanto.

TEJO?
(Organisassion dla Gioventù Esperantista Mondial)
TEJO a l’é l’Organisassion dla Gioventù Esperantista Mondial, e a ten ansema giovo ch’a parlo
Esperanto an tut ël mond.
TEJO a organisa divers event andova che ij giovo
as creo neuve ‘micissie, as divertìsso e a fan esperiensa ‘d cola ch’a l’é la coltura ùnica dl’Esperanto.
TEJO s’òcupa ‘d drit ëd l’òm, ëd comunicassion
intërcoltural e toleransa. Ij giovo ch’a parlo Esperanto a son na comunità pin-a ‘d vita e d’energìa,
na comunità ch’as uniss an manera local e
intërnassional an organisassion ch’a son
gestì completament da ij giovo.

www.tejo.org
An Esperanto a-i son canson, cine, poesìe,
romanz, giornaj, teatro, cabaret, mùsica rock,
pop e rap. Grup musicaj ëd diverse nassion a
dòvro volenté l’Esperanto për soe canson. An
Esperanto as peul fin-a cristoné!
L’Esperanto l’é dovrà ‘dcò an dle famije andova che ij masnà lo parlo coma lenga mare.

Torina Esperanto Centro
“Giorgio Canuto”
Via Garibaldi 13, 10122 Turin
Tùit ij mercol da 8 ore a 11 ore dla sèira
info@esperanto.torino.it
www.esperanto.torino.it

PMS
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Gruppo Esperantista Vercellese
“Mario Sola”
Corso Libertà 300, 13100 Vërsej
esperantovc@yahoo.it

internassional,
neutral,
democràtich,
fàcil d’amprende

Dovrà da përson-e ch’a ven-o da pì che 120 pais dël mond.
Coj ch’a l’amprendo ‘l pì dle vòlte a son giovo ch’a veulo
conòsse dle àutre colture e dle diverse lenghe, përson-e
ch’a-j pias viagé e conòsse përson-e an gir për ël mond.
Costa lenga a l’é nèn n’esclusiva d’un pòpol, ëd na nassion
o d’un grup étnich particolar. L’Esperanto a l’é ‘d coj ch’a
l’amprendo. E cost a l’é un bel vantagi për na lenga ch’a l’ha
la fonsion: d’esse un pont an tra ij divers pòpoj
Grassie a la strutura regolar ëd la lenga a l’é motobin pì fàcil
amparé l’Esperanto pitòst ch’amparé n’àutra lenga strangera.
Tùit coj ch’amprendo l’Esperanto a l’han la possibilità ‘d rivé
a un livel ch’a l’é quasi col d’un ch’a l’ha ‘vùla coma lenga
mare, e peuj dòp a peulo comuniché con d’àutre përson-e
con qualsëssia lenga mare.
Lev TOLSTOJ: A son ses ani ch’i l’hai arseivù na gramàtica
e ‘n vocabolari d’Esperanto; dòp nèn tant pì che doe ore a
studielo i podìa nèn ëscrivlo, ma meno mach leslo sensa
gnun problema... Fin-a coj ch’a son nèn Tolstoj a l’avran nèn
da manca ‘d tant ëd pì.
XIAO Peilang, da la Cin-a: Second mi ij cinèis a ‘mparo
l’Esperanto con tanta pì facilità che àutre lenghe europenghe; e coj cinèis ch’a l’han già ‘mparalo a l’han ëdcò un gran
vantagi, an comparassion a j’àutri, quand ch’a studio lenghe
europee.

