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ANTAÜPAROLO DE L’ TRADUKINTO.

La patrujo de la fabelo estas la oriento; la nacia karaktero kaj
maniero de V vivado de la orientaj popoloj estas la kaüzo de
r fakto, ke ankoraü hodiaü la verkado de fabeloj estas tie tre alte
satata. Longe oni opiniis erare, ke la fabelo venis en la okcidentajn
landojn nur post la krucmilitoj; en la realeco oni trovas fabelojn
jam ce la antikvaj popoloj (Plato „La ringo de Gigas”). La
unuaj kolektoj de fabeloj aperis en Italujo (en la deksesa jarcento
— Straparola „Tredeci piacevoli notti”; en la deksepa — Giambattista Basile „Pentamerone”). En Francujo en la fino de la
deksepa jarcento aperis la tutmonde konataj fabeloj de Perrault
(Contes de la mère 1'Oye) kaj la traduko de Galland de „Mil
kaj unu noktoj” — la fama kolekto de arabaj fabeloj. Similaj
kolektoj ekzistas en ciuj lingvoj de la civilizita mondo, sed la
plej fama en la tutmonda literaturo estas la verko de fratoj
Grimm: „Kinder- und Hausmarchen” („Infanaj kaj hejmaj
fabeloj"), eldonita en la jaroj i8i2a—1813». La cefa merito de
fratoj Grimm estas unue, ke ili sukcesis kolekti tiel grandan
nombron da fabeloj, kaj due, ke ili efektive kolektis ilin: kun
respekta pietismo ili skribis tion, kion ili aüdis de popolaj rakontantoj, sangante nenion, ec konservante iafoje la popolan dialekton. Ke la fabeloj estis efektive kolektitaj de fratoj Grimm kaj
diktitaj de kamparaj rakontantoj, — tion plej bone montras la
sekvanta fragmento el la antaüparolo de fratoj Grimm:
„Ni havis la felicon koni en la vilago Niederzwehrn, proksime
de Cassel, kamparaninon, al kiu ni suldas la plej belajn rakontojn
de nia dua volumo. Si estis edzino de bestedukanto: si estis
ankoraü plena de vigleco kaj ne havis pli ol kvindek jarojn. Si
konservis bonege en sia memoro ciujn malnovajn legendojn kaj
certigis, ke ci tiun kapablon posedas ne ciu kaj ke multaj ne
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povas ilin memori. §i rakontadis nerapide, sen sanceligo, kun
grandega plezuro; se oni petis, si ripetis la rakontojn sufice malrapide, por ke oni povu skribi post sia diktado. Multajn el niaj
fabeloj ni notis tiamaniere vorton post vorto. Tiuj, kiuj opinias,
ke la tradicioj rapide malaperas kaj ke la malzorgo, kun kiu oni
komunikas ilin, malhelpas longan daüradon de ili, estus ekkonintaj sian eraron, aüskultante nian rakontantinon: tiel si konservis ciam la samajn esprimojn kaj zorgis ilian precizecon.”
La rakontoj de fratoj Grimm, kiel generale ciuj fabeloj, plej
muite placas al infanaj legantoj; ci tiu fakto estas facile klarigebla:
dank' al siaj naiva kredo kaj impresigemo la infanoj ne sole legas
la rakontojn, sed vivas kun la herooj de la fabeloj, Cu en nia
infaneco ni ne ploris la senvivan Negulinon kaj ne gardis kun
la strigo, kolombo kaj korvo sian cerkon? Cu ni ne gojis kun la
fidela Henriko pro la liberigo de la rego rano kaj cu ankaü de
nia malgranda koro ne falis la tri feraj ringoj unu post la alia?
Cu ne indignigis nin la nesatigebla postulemo de la ed?ino de
r fiskaptisto, al kiu ne suficis ec la papa trono, kaj cu ni ne estis
kontentaj, kiam si devis ree logi en sia budo? Cu ni ne tremis,
ke la lupo trovos la kapridon, kiu sin kasis en la horlogo kaj cu
ni ne ridis la punitan sangavidan beston, ripetante giajn plendojn:
„Ah, en ventro kia pezo!
Sentas stonojn mi en mezo:
La kapridojn mi ja mangis,
Kiu ilin tie sangis?"

Sed ne sole la infanoj legas kun plezuro la Grimm'ajn fabelojn,
ankaü la maturaj homoj satas ilin: unuj kiel simplan, facilan
legajon, kiu agrable ripozigas la cerbon, aliaj kiel materialon por
folkloraj studoj, fine la maljunuloj — por veki la rememorojn kaj
per la penso ree travivi la antaü longe pasintan infanecon.
Varsovio, junio 1906a.
K a b e.
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1\ e gulino
Gi okazis iam en la mezo de V vintro. La negaj flokoj falis de
r cielo kvazaü plumoj. Regino sidis ce fenestro, kiu havis nigran
ebonan kadron, kaj kudris. Si levis la okulojn, ekrigardis la cielon
kaj en la sama momento si pikis sian fingron per la kudrilo. Tri
sangaj gutoj falis sur la negon. La rugo tiel bele kontrastis la
blankan negon, ke si ekpensis: „Se mi havus infanon tiel blankan
kiel la nego, tiel rugan kiel la sango kaj tiel nigran kiel la ligno
de l'kadro!” Baldaü poste Dio sendis al si filineton, kiu estis
tiel blanka kiel la nego, tiel ruga kiel la sango, kaj tiel nigrahara
kiel la ebono, Oni nomis sin Negulino. Tuj kiam naskigis la
infano, la regino mortis»
Post unu jaro la rego prenis alian edzinon» Si estis bela virino,
sed fiera kaj malmodesta. Si ne povis toleri, ke iu superas sin
en beleco. Si havis miraklan spegulon. Ciufoje kiam si ekstaris
antaü gi kaj demandis:
„Speguleto mia, speguleto hela,
Kiu en la lando estas la plej bela?"

gi respondis:
„Vi regino, vi estas ce ni la plej bela!"

Tiam si estis kontenta, car si sciis, ke la spegulo diras la veron.
Negulino kreskis kaj farigis pli kaj pli bela. Kiam si estis
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sepjara, si estis tiel bela, kiel la hela tago, pli bela ol la regino
mem. Kiam ci tiu demandis foje sian spegulon:
„Speguleto mia, speguleto hela.
Kiu en la lando estas la plej bela?"

gi respondis:
„Plej bela vi estas ce ni, ho regino,
Sed miloble pli bela estas Negulino.”

La regino ektimis kaj farigis flava kaj verda pro envio. De ci
tiu momento ciufoje kiam si ekvidis Negulinon, la koro turnigis
en si pro malamo al la knabino. La envio kaj fiero kreskis kvazaü
malbonaj herboj en sia koro, tiel ke si guis trankvilon nek tage,
nek nokte. Si alvokis casiston kaj diris: „Forkonduku la infanon
en la arbaron, mi ne volas plu vidi gin antaü miaj okuloj. Mortigu
gin kaj alportu al mi la pulmojn kaj la koron kiel pruvon de T
plenumo de mia ordono.” La casisto devis obei. Li forkondukis
la regidinon> strecis la pafarkon kaj jam estis trapikonta la senkulpan koron de Negulino, kiam si ekploris kaj diris: „Kara
casisto, lasu al mi la vivon, mi forkuros en la sovagan arbaron
kaj neniam revenos hejmen.” Si estis tiel bela, ke la casisto
ekkompatis sin kaj diris: „Forkuru, malfelica infano.” „Baldaü
dissiros vin la sovagaj bestoj,” pensis li kaj tarnen li sentis,
kvazaü peza stono defalis de lia koro, ke li ne devas mortigi sin.
En la sama momento juna aprido kuris preter li. Li gin mortigis,
elprenis la pulmojn kaj la koron kaj alportis ilin al la regino.
La kuiristo devis kuiri ilin kun salo, kaj la malica virino mangis
ilin, pensante, ke si mangas la pulmojn kaj la koron de Negulino.
La malfelica infano restis tute sola en la arbaro. Teruro
ekregis sin. Si rigardis la arbajn foliojn, kvazaü sercante de ili
konsilon. Si ekkuris inter pintaj stonoj kaj dornoj, kaj la sovagaj
bestoj saltis preter si, sed ne atakis sin. Si kuris tiel longe, kiel
la piedoj povis porti sin. Noktigis. Si ekvidis malgrandan dometon kaj eniris por ripozi. En la dometo cio estis malgranda, sed
io
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tiel beleta kaj pura, ke ne eble estas tion priskribi. Tie staris
tableto kovrita per blanka tuko kaj sur gi sep malgrandaj teleroj,
ciu telereto kun sia forketo, krom tio sep tranciletoj kaj forketoj,
sep malgrandaj glasoj. Apud la muro estis en vico sep litetoj,
sur ciu estis sternita blanka tuko. Negulino malsata kaj soifanta
mangis de ciu telereto iom da legomoj kaj da pano kaj trinkis el
ciu glaso guton da vino, car si ne volis forpreni cion de unu.
Poste, tre laca, si kusigis sur liton; sed neniu taügis, unu estis
tro longa, alia tro mallonga; fine la sepa estis bona, si kusigis
sur gin, alvokis la benon de Dio kaj ekdormis.
Kiam tute mallumigis, venis la mastroj de P dometo, sep
malgrandeguloj, fosistoj de metaloj en la montoj. Ili eklumigis
siajn sep kandelojn kaj en la hela lumo rimarkis, ke iu fremda
estis ce ili, car ne cio estis en ordo, kia ili gin lasis. La unua
demandis: „Kiu sidis sur mia segeto?” La dua: „Kiu mangis
de mia telereto?” La tria: „Kiu demordis de mia pano?” La
kvara: „Kiu mangis de miaj legomoj?” La kvina: „Kiu u?is
mian forketon?” La sesa: „Kiu trancis per mia trancileto?” La
sepa: „Kiu trinkis el mia pokaleto?” La unua cirkaürigardis,
rimarkis sur sia lito postesignon de malgranda piedo kaj diris:
„Kiu eniris en mian liton?” La aliaj alkuris kaj ekkriis: „Ankaü
en la mia iu kusis.” La sepa ekrigardante sian liton, ekvidis sur
gi Negulinon dormantan. Li alvokis la aliajn, ili alkuris kaj
ekkriis pro miro. Ili alportis siajn sep kandelojn kaj lumigis
Negulinon. „Mia Dio, mia Dio!” kriis ili „kiel bela infano!”
Ili tre gojis, ne vekis sin, kaj si dormis en la liteto. La sepa malgrandegulo dormis kun siaj kunuloj, kun ciu unu horon, kaj tiel
pasis la nokto.
Matene Negulino vekigis kaj, ekvidinte la sep malgrandegulojn,
ektimis. Sed ili amike demandis: „Kiel oni nomas vin?” „Negu
lino.” „Kiamaniere vi venis en nian domon?” daürigis ili la
demandojn. Si rakontis al ili, ke sia duonpatrino volis pereigi
sin, sed la casisto sin ekkompatis; ke si kuris la tutan tagon, gis
fine si trovis ci tiun dometon. La malgrandeguloj diris al si: „Se
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vi mastrumos en nia domo, kuiros, lavos, kudros, trikos, zorgos
pri ordo kaj pureco, vi povas resti ce ni, kaj nenio al vi mankos.”
„Bone, tre volonte” respondis Negulino kaj restis ce ili. §i
mastrumis kaj zorgis pri la ordo en la domo; la malgrandeguloj
iris ciumatene en la montojn kaj sercis oron, vespere ili revenis,
kaj la mangajo devis esti preta. La tutan tagon la knabino estis
sola, la bonaj malgrandeguloj avertis sin kaj ciam diris: „Gardu
vin kontraü via duonpatrino. Si baldau. ekscios, ke vi estas tie
ci; enlasu neniun,”
La regino opiniis, ke si mangis la pulmojn kaj la koron de
Negulino kaj tial si estis certa, ke si ree estas la unua kaj plej
bela. Si ekstaris antaü la spegulo kaj diris:
„Speguleto mia, speguleto hela,
Kiu en la lando estas la plej bela?”

La spegulo respondis:
„Vi estas plej bela ce ni, ho regino,
Sed trans montoj kaj rivero
Sur la de 1' pigmeoj tero
Miloble pli bela estas Negulino.”

La regino ektimis, car si sciis, ke la spegulo neniam mensogas.
Si komprenis, ke la casisto trompis sin kaj ke Negulino ankoraü
vivas. De tiu momento si pensis kaj pensis sencese, kiel pereigi
Negulinon, car dum si ne estis plej bela en la lando, la envio
ne lasis sin trankvila. Fine si ion elpensis. Si kolorigis sian vizagon kaj vestis sin kiel maljuna butikistino. Si farigis tute ne
rekonebla. Aliformigita tiamaniere si iris trans la sep montojn
al la sep malgrandeguloj, frapis la pordon kaj ekkriis: „Bela
komercajo malkara, malkara!” Negulino elrigardis tra la fenestro
kaj diris: „Bonan tagon! Kion vi vendas?” „Bonan komercajon,
belan komercajon! Lacojn de ciuj koloroj" respondis la duon
patrino kaj montris lacon plektitan el multkolora silko. „Mi ja
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povas enlasi la bonan virinon” pensis Negulino, malriglis la
pordon kaj acetis la belan lacon. „Mia infano!” diris la maljunulino, „ne tiel! venu, mi mem lacos vin/' Negulino suspektis
nenion, starigis antaü si kaj lasis sin laci per la nova laco. La
duonpatrino lacis rapide kaj tiel forte> ke al Negulino mankis la
spiro kaj si falis kiel senviva. „Nun vi ne estos plu la plej bela,”
diris la regino kaj forkuris.
Post momento la malgrandeguloj revenis hejmen por vespermangi. Kiel ili ektimis, kiam ili ekvidis amatan Negulinon sur
la planko! Si ne movigis, kvazaü senviva. Ili levis sin kaj rimarkinte, ke si estas tro forte lacita, tratrancis la lacon. Si komencis
spirit kaj iom post iom revenis la vivo. Kiam la malgrandeguloj
eksciis, kio oka^is, ili diris: „La maljuna butikistino estis neniu
alia, ol la sendia regino. Gardu vin kaj enlasu neniun dum nia
foresto.”
La malbona virino, reveninte hejmen, iris al la spegulo kaj
demandis:
„Speguleto mia, speguleto hela,
Kiu en la lando estas la plej bela?”

La spegulo respondis kiel ordinare:
„Vi estas plej bela ce ni, ho regino,
Sed trans montoj kaj rivero
Sur la de 1' pigmeoj tero
Miloble pli bela estas Negulino.”

Kiam si tion aüdis, si tiel ektimis, ke la tuta sango fluis al la
koro. Si komprenis, ke Negulino revivigis. „Nun mi preparos
ion pli bonan, por neniigi vin.” Si sciis la sorcarton kaj faris
venenan kombilon. Si alivestis sin kiel alia maljuna virino kaj
iris trans la sep montojn al la sep malgrandeguloj, frapis la
pordon kaj ekkriis: „Bona komercajo malkara, malkara!” Negu
lino ekrigardis kaj diris: „Daürigu la vojon, malpermesite estas
al mi enlasi iun ajn.” „Sed vi ja povas rigardi,” diris la maljunu13
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lino, eltiris la venenan kombilon kaj levis gin al la fenestro. öi
tiel placis al la knabino, ke si lasis sin trompi kaj malfermis la
pordon. Kiam ili interkonsentis pri la prezo, la maljunulino
diris: „Permesu, mi mem kombu vin/' Lakompatinda Negulino
senpripense permesis. Apenaü la sorcistino enigis la kombilon
en la harojn, la veneno komencis efiki kaj la knabino falis senkonscia. „Miraklo de P beleco, jen via fino,” diris la malbona
virino kaj foriris.
Felice jam vesperigis kaj la malgrandeguloj revenis hejmen.
Ekvidinte senvivan Negulinon sur la planko, ili tuj eksuspektis
la reginon. Ili komencis serci kaj trovis la venenan kombilon.
Apenaü ili eltiris gin, Negulino rekonsciigis kaj rakontis, kio
okazis. Ili ree avertis sin, ke si estu singarda kaj malfermu la
pordon al neniu.
La regino ekstaris hejme antaü la spegulo kaj diris:
„Speguleto mia, speguleto hela,
Kiu en la lando estas la plej bela?”

Gi respondis kiel antaüe:
„Vi estas plej bela ce ni, ho regino,
Sed trans montoj kaj rivero
Sur la de 1' pigmeoj tero
Miloble pli bela estas Negulino."

Aüdinte la vortojn de P spegulo, la regino ektremis pro kolero.
„Negulino devas morti, ec se tio kostus al mi la vivon,” ekkriis
si, iris en kasitan cambron, kiun neniu vizitadis kaj faris tie
venenan pomon. Ekstere gi estis bela, blanka kaj rozvanga; ek
vidinte gin, ciu dezirus gin gustumi, sed plej malgranda gia
peceto estis mortiga. Kiam la porno estis preta, la regino alivestis
sin kiel kamparanino kaj iris trans la sep montojn al la sep mal
grandeguloj. Si frapis la pordon. Negulino elrigardis tra la
fenestro kaj diris: „Malpermesite estas al mi iun enlasi, la sep
malgrandeguloj tiel ordonis." „Bone," respondis la kamparanino,
„en cia okazo mi sukcesos vendi la pomojn. Jen, mi donacos
14
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unu pomonal vi." „Ne/' respondis Negulino, „mi povas nenion
akcepti." „Cu vi timas venenon?" diris la maljunulino, „rigardu,
mi distrancos la pomon; la rugan vangon vi mangos, la blankan
mi." La porno estis tiel artifike farita, ke nur la ruga parto estis
venena. Negulino rigardis la belan pomon kaj vidante, ke la
kamparanino mangas, ne povis sin deteni, etendis la manon kaj
prenis la venenan parton. Sed apenaü si demordis peceton, si
falis senviva. La regino kruele rigardis sin, laüte ridis kaj diris:
„Blanka kiel la nego, ruga kiel la sango, nigra kiel la ebono! Nun
ne vekos vin la malgrandeguloj." Kiam si hejme demandis la
spegulon:
„Speguleto mia, speguleto hela,
Kiu en la lando estas la plej bela?”

gi respondis fine:
„Vi regino, vi estas ce ni la plej bela.”

Nur tiam sia enviema koro guis trankvilon, se enviema koro
povas gin gui.
La malgrandeguloj, reveninte vespere hejmen, trovis Neguünon kusanta sur la planko. Neniu spiro eligis el sia buso, si
estis senviva. Ili levis sin, sercis ce si ion venenan, mallacis sin,
kombis siajn harojn, lavis ilin en akvo kaj vino, sed vane. La
amata infano estis kaj restis senviva. Ili metis sin en cerkon, ciuj
sidigis apud si kaj ploris sin, ploris dum tri tagoj. Ili volis entombigi sin, sed si estis ankoraü fresa, kiel vivanta homo, kaj
siaj vangoj estis rugaj, kiel antaüe. Tiam ili diris: „Ni ne povas
kovri sin per tero" kaj ili venigis vitran cerkon, en kiu oni povis
vidi sin de ciuj flankoj, metis sin tien kaj skribis sian nomon
per oraj literoj, kaj ke si estis regidino. La cerkon ili metis sur
monton kaj unu el ili ciam restis tie kaj gardis gin. Bestoj venis
kaj ploris Negulinon, strigo, poste korvo, fine kolombo.
Negulino longe kusis en la cerko. Si ne putris, sajnis, ke si
dormas, car si estis ankoraü blanka kiel la nego, ruga kiel la
15
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sango, nigrahara kiel la ebono. Foje okazis, ke regido venis en
la arbaron kaj eniris en la domon de 1* malgrandeguloj por pasigi
tie la nokton. Li vidis sur la monto la cerkon, la belan Negulinon
en gi, kaj li legis la oran surskribon. Li diris al la malgrandeguloj:
„Donu al mi la cerkon, vi ricevos de mi por gi cion, kion vi
postulos.” Sed la malgrandeguloj respondis: „Ni ne donos gin
por la tuta oro de T mondo.” Tiam li diris: „Donacu sin al mi,
car mi ne povos vivi, ne vidante Negulinon. Mi sin estimos kaj

respektos, kiel ion plej karan.” Aüdinte liajn vortojn, la mal
grandeguloj ekkompatis lin kaj donacis al li la cerkon. La regido
ordonis al la servistoj forporti sin sur la sultroj. Ili faletis pasinte
sur arbeton; de la skuo elfalis la venena peceto, kiun demordis
Negulino, el sia gorgo. Post momento si malfermis la okulojn,
levis la kovrilon de 1’ cerko, rekonsciigis kaj ree estis vivanta.
„Mia Dio! kie mi estas?” ekkriis si. „Vi estas ce mi,” respondis
goje la rega filo, „mi amas vin super cio en la mondo; iru kun
mi en la kastelon de mia patro, vi estos mia edzino.” Negulino
konsentis kaj iris kun li. La geedziga festo estis luksa kaj belega.
Oni invitis ankaü la sendian duonpatrinon de Negulino. Surmetinte belan tualeton, la regino starigis antaü la spegulo kaj
demandis:
„Speguleto mia, speguleto hela,
Kiu en la lando estas la plej bela?"

16
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La spegulo respondis:
„Plej bela vi estas ce ni, Sinjorino,
Sed miloble pli bela — la juna regino.

La malbona virino laüte malbenis kaj tiel ektimis, ke si ne
povis trankviligi. Komence si tute ne volis iri al la geedzigo, sed
si ne povis resti, si devis vidi la junan reginon. Kiam si venis,
si rekonis Negulinon kaj pro timo kaj teruro ne povis movigi.
Sur flamantaj karboj jam estis metitaj feraj pantofloj. Oni alportis
ilin antaü la reginon kaj si devis surmeti ilin kaj danci en la
rugebrulantaj suoj, gis si falis senviva.

i7
2

Lupo Kaj sep kapridoj
Estis iam maljuna kaprino, kiu havis sep idojn kaj amis ilin,
kiel ciu patrino amas siajn infanojn. lam si volis iri en la arbaron
por alporti nutrajon. Si alvokis ciujn sep kaj diris: „Karaj in
fanoj, mi iras en la arbaron, gardu vin bone kontraü la lupo;
ne enlasu gin, car alie gi mangos vin kun haüto kaj haroj. La
fripono ofte aliformigas sin, sed vi tuj rekonos gin per giaj nigraj
piedoj kaj gia raüka voco.” La kapridoj diris: „Kara patrinjo, vi
povas trankvile foriri, ni estos singardaj.” La patrino ekblekis
kaj foriris.
Baldaü iu ekfrapis la pordon kaj ekkriis: „Malfermu, karaj
infanoj, via panjo alportis ion por ciu.” Sed la kapridoj rekonis
la lupon per la raüka voco: „Ni ne malfermos,” ekkriis ili, „vi
ne estas nia patrino, si havas delikatan vocon, kaj la via estas
raüka, vi estas la lupo!” La lupo iris en butikon kaj acetis grandan
pecon da kreto. Gi mangis gin kaj gia voco farigis delikata. Gi
revenis, frapis la pordon kaj ekkriis: „Malfermu karaj infanoj,
via patrino alportis ion por ciu.” Sed car la lupo metis sian nigran
piedon en la fenestron, la infanoj rekonis gin kaj diris: „Ni ne
malfermos, nia patrino ne havas nigrajn piedojn, kiajn vi: vi
estas la lupo.” La lupo kuris al bakisto kaj diris: „Mi dolorigis
mian piedon, smiru gin per pasto.” Kiam la bakisto faris tion,
la lupo kuris al la muelisto kaj diris: „Sutu blankan farunon sur
mian piedon.” La muelisto pensis: „Gi volas iun trompi” kaj
rifusis, sed la lupo diris: „Se vi gin ne faros, mi mangos vin.” La
muelisto ektimis kaj blankigis gian piedon. Tiaj estas la homoj!
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La fripono iris trian fojon al la pordo, frapis gin kaj diris:
„Malfermu, infanoj, jen revenis via kara patrinjo kaj alportis al
ciu ion el la arbaro.” La kapridoj ekkriis: „Antaüe montru vian
piedon, ni volas vidi, cu vi estas nia kara panjo.” La lupo metis
la piedon en la fenestron. Kiam la kapridoj vidis, ke gi estas
blanka, ili kredis cion, kion la lupo diris, kaj malfermis la pordon.
Sed tiu, kiu eniris, estis la lupo. Ili ektimis kaj volis sin kasi.
Unu saltis sub la tablon, dua en la liton, tria en la fornon, kvara
en la kuirejon, kvina en la srankon, sesa sub la lavujon, sepa en
la keston de V horlogo. Sed la lupo trovis ciujn kaj sen longaj
konsideroj englutis ciujn unu post la alia; li ne trovis nur la plej
junan, kiu sin kasis en la keston de 1' horlogo. La lupo satmangis,
foriris, kusigis sur verda herbajo sub arbo kaj ekdormis.
Baldaü la kaprino revenis el la arbaro. Kion si ekvidis! La
pordo estis large malfermita, la lavujo dispecigita, la kusenoj
kaj la kovrilo estis eltiritaj el la lito. Si sercis la infanojn, sed
nenie trovis ilin. Si vokis ilin unu post la alia per la nomo, sed
neniu respondis. Fine, kiam si vokis la plej junan, eksonis delikata
voco: „Kara patrino, mi sidas en la horlogo.” Si eltiris gin kaj
gi rakontis, ke la lupo venis kaj mangis ciujn aliajn. Oni povas
imagi, kiel si ploris siajn malfelicajn infanojn.
Fine si eliris kun sia cagreno el la domo, kaj la plej juna kaprino
sekvis sin. Kiam si venis sur la herbejon, tie kusis la lupo sub
arbo kaj ronkis tiel, ke la brancoj tremis. Si rigardis gin de ciuj
flankoj kaj vidis, ke io movigas kaj tremas en gia ventro. „Dio
mia,” pensis si, „cu miaj infanoj, kiujn gi englutis por vespermango, vivas ankoraü?” La kaprideto devis kuri hejmen kaj
alporti tondilon, kudrilon kaj fadenojn. Apenaü si ektrancis la
ventregon de V monstro, unu kaprido jam etendis la kapon
eksteren, kaj kiam si daürigis tranci, ciuj ses elsaltis unu post
alia. Ciuj estis sendifektaj, car la avida monstro englutis ilin
vivantaj. Granda estis la goj o! Ili karesis la amatan patrinon kaj
dancis, kiel la tajloro, kiu festas edzigon. La kaprino diris: „Iru
serci stonojn, ni plenigos per ili la ventron de 1' sendia besto,
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dum gi dormas.” La kapridoj rapide, rapide altrenis stonojn kaj
sovis ilin en la ventron de la lupo. La patrino senprokraste kunkudris gin; la lupo nenion sentis, ec ne movigis.
Kiam la fripono fine satdormis, gi levigis, kaj car la stonoj
kaüsis al gi grandan soifon, gi ekiris al la puto: la stonoj ruligis
kaj bruis en gia ventro. La lupo ekkriis:
„Oh, en ventro kia pezo,
Sentas stonojn mi en mezo.
La kapridojn mi ja mangis,
Kiu ilin tie sangis?”

Gi venis al la puto kaj klinigis al la akvo por trinki. La pezaj
stonoj entiris gin en la akvon kaj gi dronis. Kiam la sep kapridoj
tion vidis, ili alkuris, kriante: „La lupo mortis! la lupo mortis1'
— kaj pro gojo dancis cirkaü la puto.
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En la tempo jam de longe pasinta, kiam efikis ankoraü la
sorcado, vivis rego. Ciuj liaj filinoj estis belaj, sed la plej juna
estis tiel bela, ke ec la suno, kiu ja vidis multon, miris, kiam gi
rigardis sian vizagon. Proksime de la kastelo de P rego staris
granda, malluma arbaro, kaj en la arbaro sub maljuna tilio estis
puto. Se la tago estis tre varmega, la regidino iris en la arbaron
kaj sidigis sur la rando de P malvarma puto, kaj se si enuis, si
prenis oran globon, jetis supren kaj kaptis; tio estis sia plej amata
ludo.
Foje la ora globo falis ne en la etenditan manon de P rega
filino, sed teren kaj ruligis rekte en la akvon. La knabino sekvis
gin per la okuloj, sed la globo malaperis, kaj la puto estis tiel
profunda, ke oni ne povis vidi la fundon. Ekploris la regidino,
ploris pli kaj pli laüte, sed ne povis konsoligi. Kiam si tiel cagrenigis, iu diris al si: „Kio estas al vi, rega filino? Vi tiel krias, ke
stono ekkompatus vin/' La regidino cirkaürigardis, de kie venas
la voco, fine si ekvidis ranon, kies malbela kapo elstaris el la
akvo. „Ah, gi estas vi, maljuna kotulo,” diris si, „mi ploras
mian oran globon, kiu falis en la akvon.” „Trankviligu kaj ne
ploru,” respondis la rano, „mi gin trovos, sed kion mi ricevos,
se mi redonos al vi la ludilon?” „Cion, kion vi deziros, kara rano,”
diris si, „miajn vestojn, perlojn kaj multekostajn stonojn, ec
la oran kronon, kiun mi portas.” La rano respondis: „Mi ne
deziras viajn vestojn, perlojn, stonojn multekostajn, nek vian
ai
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oran kronon; sed se vi ekamos min kaj mi farigos via amikino
kaj ludkunulo, se vi konsentos, ke mi sidu apud vi ce la tablo,
mangu el via ora telereto, trinku el via pokaleto kaj dormu en
via lito: se vi tion promesos al mi, mi mallevigos gis la fundo
kaj alportos la globon.” „Jes, jes,” diris si, „mi promesas al vi
cion, kion vi volas, se vi nur reportos al mi la globon.” Sed si
pensis: „Kion babilas la malsaga rano! Gi ja sidas en la akvo
kun siaj egaluloj kaj kvakas, sed gi ne povas esti kunulo de
T homo.”
La rano, ricevinte la promeson, subakvigis kaj post momento
elnagis kun la globo en la buso kaj jetis la ludilon sur la herbon.
La regidino, ekvidinte la globon, ekgojis, levis gin kaj forkuris.
„Atendu, atendu,” kriis la rano, „kunprenu min, mi ne povas
kuri, kiel vi.” Kion helpis al gi, ke gi kriis sian kvak kvak tiel
laüte, kiel gi povis! La regidino tute ne atentis, rapidis hejmen
kaj baldaü forgesis la mizeran ranon, kiu devis reveni en sian
puton.
En la sekvinta tago, kiam la rega filino sidis kun ciuj korteganoj ce la tablo kaj mangis el sia ora telereto, iu surrampis klak
klak la marmoran stuparon, kaj atinginte la supron, frapis la
pordon kaj ekkriis: „Regidino plej juna, malfermu al mi!” Si
ekkuris por vidi, kiu estas ekstere; si malfermis: jen sidas la rano.
Si rapide brufermis la pordon kaj time sidigis ree ce la tablo.
La rego bone vidis, ke sia koro forte batas, kaj diris: „Infano
mia, kion vi timas, cu post la pordo grandegulo staras kaj volas
forkapti vin?” „Ne, ne,” respondis si, „ne grandegulo, sed
abomeninda rano.” „Kion gi volas de vi?” „Ah, kara patro,
kiam mi hieraü sidis en la arbaro ce la puto kaj ludis, mia ora
globo falis en la akvon, kaj car mi ploris kaj larmis, la rano
alportis gin al mi. Mi promesis, ke gi estos mia kunulo, car gi
nepre postulis tion. Mi tute ne pensis, ke gi povas veni el sia
akvo. Nun gi estas post la pordo kaj volas eniri al mi.” Dume
oni ree ekfrapis kaj vokis:
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„Regidino juria,
Malfermu al mi!
Cu vi jam forgesis,
Kion hieraü, ce 1' malvarma puto
Diris vi al mi?
Regidino juna
Malfermu al mi!”

La rego diris: „Vi devas plenumi la promeson; iru, malfermu
al gi” Si iris kaj malfermis la pordon; la rano ensaltis kaj sekvis
siajn pasojn gis sia sego, Tie gi haltis kaj diris: „Levu min sur
vian segon.” La knabino sanceligis, gis fine la patro ordonis tion
fari. Kiam la rano estis sur la sego, gi volis levigi sur la tablon,
kaj kiam gi jam estis tie, gi diris: „Nun alsovu al mi vian oran
telereton, ni kune mangos/' Si faris tion, sed ciu povis vidi, ke
nevolonte. La rano mangis kun apetito, al si preskaü ciu peco
haltis en la gorgo. Fine gi diris: „Mi satmangis kaj estas laca,
nun portu min en vian cambreton, preparu vian silkan liteton,
ni kusigos por dormi.” La regidino ekploris; si timis la malvarman ranon, kiun si ne kuragis ec ektusi kaj kiu nun volis dormi
en sia bela, pura lito. Sed la rego ekkoleris kaj diris: „Vi ne devas
malestimi tiun, kiu helpis vin en malfelico.” La regidino prenis
la ranon per du fingroj, portis gin supren kaj metis en angulon.
Sed kiam si kusis en la lito, la rano alrampis kaj diris: „Mi estas
laca, mi volas dormi kiel vi, Levu min, alie mi diros tion al
via patro/' La rega filino ekkoleris, si kaptis la ranon kaj jetis
gin per ciuj fortoj al la muro: „Nun vi guos ripozon, abomeninda
rano/'
Sed kiam gi falis teren, gi ne estis plu rano, sed regido kun
belaj, gajaj okuloj. Laü la volo de sia patro li farigis sia kunulo
kaj edzo. Li rakontis al si, ke malbona sorcistino faris lin rano,
ke si sola povis savi lin kaj ke morgaü ili kune veturos en lian
regnon. Poste ili ekdormis kaj en la sekvinta mateno la suno
vekis ilin. Antaü la pordo jam staris kaleso, al kiu estis jungitaj
ok blankaj cevaloj kun strutaj plumoj sur la kapo kaj en oraj
23

REÖO RANO AÜ FERA HENRIKO

katenoj. Malantaüe staris la servisto de 1' juna rego — la fidela
Henriko. La fidela Henriko tiel cagrenigis, kiam lian sinjoron oni
sorcis rano, ke li cirkaüis sian koron per tri feraj ringegoj, por
k.e
ne krevu pro doloro kaJ malgojo. Henriko helpis la paron
sidigi en la kaleson; li mem starigis malantaüe kaj goje rigardis
la savitan sinjoron* Post iom da tempo la rego ekaüdis post si
krakon, kvazaü io rompigis. Li rigardis posten:
„Veturilo nia krevas!” —
„Trankviligi vin mi devas;
Falis ring' de mia koro,
Kiun premis la doloro,
Kiam vi en puto restis
Kaj vi tie rano estis.”

Ankoraü duan kaj trian fojon io ekkrakis dum la vojago, kaj
la rega filo pensis, ke la kaleso rompigis, sed tio estis la ringegoj,
kiuj defalis de 1’ koro de fidela Henriko, car lia sinjoro estis
savita kaj felica.
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Estis antaü jaroj iu rego. Li havis post la palaco gardenon, kaj
en gi arbon, kiu havis orajn pomojn. Kiam la pomoj maturigis,
oni kalkulis ilin; sed tuj en la sekvinta tago unu mankis. Oni
raportis pri tio al la rego, kaj li ordonis starigi ciunokte gardistojn
sub la arbo. La rego havis tri filojn. La plej agan li sendis ce
noktigo en la gardenon; sed noktomeze la dormo fermis al la
junulo la okulojn, kaj matene ree mankis unu porno» En la sek
vinta nokto staris garde la dua filo, sed li ne pli bone sukcesis:
kiam sonoris la dekdua horo, li ekdormis, kaj matene mankis
unu porno. Venis la vico de T tria filo, sed la patro ne konfidis
al li kaj pensis, ke li estos ankoraü malpli sukcesa ol la fratoj;
tarnen fine li donis sian permeson. La junulo ekkusis sub la arbo
kaj zorge forpeladis de si la dormon. Kiam sonoris la dekdua
horo, io ekbruis en la aero; en la lumo de la luno li ekvidis flugantan birdon, kies plumaro ora brile radiis. La birdo mallevigis
sur la arbon kaj guste desiris unu pomon, kiam la knabo sendis
sagon en gin. La birdo forflugis, sed la sago trafis la plumaron,
kaj ora plumo falis teren. La junulo levis gin, alportis gin matene
al la rego kaj rakontis, kion li vidis nokte. La rego kunvokis la
konsilistaron, kaj ciu certigis, ke tia plumo valoras pli muite
ol tuta regno. „Se la plumo estas tiel multekosta, unu estas
por mi nenio, mi devas havi la tutan birdon.”
La plej aga filo ekiris serci la oran birdon. Li fidis al sia sago
kaj estis certa, ke li trovos gin. Post iom da tempo li ekvidis
vulpon, kiu sidis apud arbaro. La regido levis la pafilon kaj
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ekcelis. „Ne pafu!" ekkriis la vulpo, „mi donos al vi por tio
bonan konsilon. Vi sercas la oran birdon kaj hodiaü vespere vi
venos en kamparon, kie du gastejoj staras unu kontraü la alia.
Unu estas hele lumigita kaj gaje estas en gi: ne eniru tien, iru
en la alian, kvankam gi ne placos al vi." „Cu povas doni prudentan konsilon tiel malsaga bestol" pensis la rega filo kaj pafis,
sed maltrafis la vulpon, kiu etendis la voston kaj forkuris en la
arbaron. La junulo ekiris antaüen kaj venis vespere en la kam
paron, kie staris ambaü gastejoj: en unu oni kantis kaj dancis,
la alia estis malgaja kaj malgoja. „Mi estus malsagulo," pensis
la regido, „se mi irus en la mizeran gastejon kaj preterpasus la
belan." Li eniris en la gajan domon, vivis tie lukse kaj gaje kaj
forgesis la birdon, patron kaj ciujn bonajn konsilojn.
Kiam pasis iom da tempo kaj la plej aga filo ne revenis hejmen,
la dua ekiris serci la oran birdon. Same kiel la plej aga li renkontis la vulpon kaj ne obeis gian bonan konsilon. Li venis al
la du gastejoj. En unu, kie sonis gajeco, ce la fenestro staris lia
frato. Li ne povis kontraüstari la allogon, eniris kaj vivis tie,
Zorgante nur pri sia plezuro.
Ree pasis iom da tempo. La plej juna regido volis sekvi la
fratojn kaj serci fortunon, sed la patro ne permesis: „Vane li
irus; certe li ne trovos la oran birdon, se la pli agaj ne sukcesis.
Se io malfelica okazos al li, li ne scios kion fari. Sago mankag
al li." Sed fine, kiam la knabo ne lasis lin trankvila, la rego per
mesis al li iri. Apud la arbaro ree sidis la vulpo, kiu petis kompaton kaj donis la bonan konsilon. La junulo estis bonkora kaj
diris: „Trankviligu, vulpeto, mi ne turmentos vin." „Vi tion
ne bedaüros," respondis la vulpo. „Sidigu sur mian voston, vi
rapide forveturos." Apenaü la regido sidigis, la vulpo ekkuris
galope trans stonojn kaj akvojn, — la haroj fajfis en la vento.
Kiam ili venis en la kamparon, la regido desaltis, sensancelige
eniris en la mizeran gastejon kaj trankvile pasigis tie la nokton.
En la sekvinta tago, kiam li venis en la kampon, la vulpo jam
sidis tie kaj diris: „Mi diros al vi, kion vi devas nun fari. Iru
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rekte antaüen, gis vi venos al kastelo, antaü kiu vi vidos tutan
tacmenton da soldatoj. Ne timu ilin, car ili ciuj dormos kaj
ronkos. Iru inter ili rekte en la kastelon; pasinte tra ciuj cambroj
vi venos en kameron, kie ora birdo sidas en ligna kago. Apude
vi trovos malplenan kagon por pompo, sed gardu vin elpreni la
birdon el la malbela kago kaj meti en la luksan, alie ve al vi!”
Post tiuj ci vortoj la vulpo ree etendis la voston, kaj la rega filo
sidigis sur gin: galop, galop trans stonojn kaj akvojn, — la haroj
fajfis en la vento. Kiam li atingis la kastelon, li trovis cion tiel,
kiel rakontis la vulpo. La rega filo venis en kameron, kie la ora
birdo sidis en ligna kago, kaj apude estis ora kago; la tri oraj
pomoj kusis sur la planko. La junulo pensis, ke ridinde estus
lasi la belan birdon en la malbela kago, malfermis la pordon,
prenis la birdon kaj metis en la oran. En la sama momento
eksonis terura krio de 1'birdo. La soldatoj vekigis, sin jetis al
la regido kaj forkondukis lin en malliberejon. En la sekvinta tago
li estis jugata: li konfesis cion kaj estis kondamnata al morto. La
rego diris, ke li donacos al li la vivon, se li alkondukos la oran
cevalon, kiu kuras pli rapide ol la vento. Se li sukcesos, li ricevos
rekompence ankaü la oran birdon.
La regido ekiris, sed li estis malgoja, car kie trovi la oran
cevalon? Subite li ekvidis la malnovan amikon — la vulpon, kiu
sidis ce la vojo. „Vi vidas,” diris la vulpo, „kio okazis, car vi ne
obeis mian konsilon. Sed ne cagrenigu, mi helpos vin kaj diros,
kiamaniere vi povos akiri la oran cevalon. Iru rekte antaüen, vi
venos al kastelo, kie la cevalo staras en stalo. Antaü la stalo
kusos la servistoj, sed ili dormos kaj ronkos kaj vi povas trankvile
elkonduki la cevalon. Sed memoru jenon: surmetu sur gin la
eluzitan selon el ligno kaj ledo, ne la oran apude pendantan, alie
ve al vi!” Dirinte ci tion, la vulpo etendis la voston kaj la rega
filo sidigis sur gin: galop, galop trans stonojn kaj akvojn, — la
haroj fajfis en la vento. Cio okazis tiel, kiel rakontis la vulpo.
Li venis en la stalon, kie la ora cevalo staris; sed kiam li estis
metonta sur gin la eluzitan selon, li ekpensis: „Mi ofendos la
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belan beston, se mi ne metos sur gin la oran selon, kvazaü
kreitan por gi.” Sed apenaü la ora selo ektusis la cevalon, la besto
laüte ekblekis. La servistoj vekigis, kaptis la junulon kaj Jetis
lin en malliberejon. En la sekvinta tago la jugo kondamnis lin
al morto, sed la rego promesis donaci al li la vivon kaj aldone
la oran cevalon, se li forrabos la regidinon el la ora kastelo.
Kun peza koro ekiris la junulo, sed felice li baldaü renkontis
la fidelan vulpon. „Mi devus forlasi vin en via malfelico,” diris
la vulpo, „sed mi kompatas vin kaj ankoraü unu fojon mi vin
savos. La vojo kondukos vin rekte al la ora kastelo. Vespere vi
venos tien, kaj nokte, kiam cio eksilentos, la regidino iros en
bandomon. Kiam si eniros, saltu al si kaj sin kisu: si sekvos vin
kaj vi povos sin forkonduki. Sed ne permesu al si adiaüi la
gepatrojn, alie ve al vi!” La vulpo etendis la voston kaj la rega
filo sidigis sur gin: galop, galop trans stonojn kaj akvojn, — la
haroj fajfis en la vento. Li venis al la ora kastelo kaj cio okazis,
kiel diris la vulpo. Li atendis gis la noktomezo kaj kiam ciujn
jam lulis la dormo kaj la regidino iris en la bandomon, li saltis
al si kaj sin kisis. !§i diris, ke si volonte iros kun li, sed petegis
lin kun larmoj en la okuloj, ke li permesu al si adiaüi la gepatrojn.
Komence li kontraüstaris al siaj petoj, sed fine, kiam si ploris
pli kaj pli plende kaj falis al liaj piedoj, li konsentis. Apenaü si
alpasis al la lito de V patro, li vekigis kaj kun li la tuta kastelo.
Oni kaptis la junulon kaj jetis en malliberejon.
En la sekvinta tago la rego diris: „Vi perdos la vivon, se vi
ne forigos la monton, kiu kusas antaü miaj fenestroj kaj trans
kiu mi ne povas vidi la landon. En la daüro de ok tagoj la laboro
devas esti farata. Se vi sukcesos, vi rekompence ricevos mian
filinon.” La regido dum sep tagoj fosis kaj sovelis seninterrompe,
sed post sep tagoj li vidis, ke la rezultato estas nula; li malgojis
kaj malesperis. La sepan vesperon aperis la vulpo kaj diris: „Vi
ne meritas mian helpadon, tarnen iru kaj kusigu, mi faros vian
laboron.” En la sekvinta mateno, kiam li vekigis kaj ekrigardis
tra fenestro, li ne vidis plu la monton. Li gojplena rapidis al la
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rego kaj raportis al li, ke la kondico estas plenumita. Vole nevole
la rego devis efektivigi la promeson kaj doni al li la regidinon.
Nun ili ambaü ekiris kaj baldaü renkontis la vulpon. „La plej
bonan parton vi jam havas,” diris li, „sed al la regidino el la ora
kastelo mankas ankoraü la ora cevalo.” „Kiamaniere akiri gin?”
demandis la junulo. „Mi tuj diros al vi,” respondis la vulpo.

„Antaü cio konduku la regidinon al la rego, kiu sendis vin en
la oran kastelon. Granda gojo ekregos tie, oni volonte donos al
vi la oran cevalon. Kiam oni gin alkondukos, tuj saltu sur gin kaj
etendu al ciuj manon por adiaüo, laste al la regidino. Kiam vi
tenos sian manon, surtiru sin rapide sur la selon kaj forgalopu.
Neniu kaptos vin, car la cevalo kuros pli rapide ol la vento.”
Cio estis sukcese plenumata kaj la rega filo forrabis sur la ora
cevalo la belan regidinon. Baldaü li renkontis la vulpon, kiu
diris al la junulo: „Nun mi helpos vin akiri la oran birdon. Kiam
vi estos proksime de P kastelo, kie estas la ora birdo, igu la regi
dinon malsupreniri de 1' cevalo, mi sin gardos. Poste rajdu sur
la ora cevalo en la kastelan korton. Ciuj ekgojos, vidante vin,
kaj oni alportos al vi la oran birdon. Kiam vi havos la kagon en
la manoj, tuj galopu ree al ni kaj prenu la regidinon.” Cio bone
sukcesis, kaj kiam la regido estis revenonta hejmen kun siaj
trezoroj, la vulpo diris: „Nun vi devas rekompenci mian helpon.”
„Kion vi postulas?” demandis la junulo. „Kiam ni venos tien
en la arbaron, mortpafu min kaj detrancu miajn piedojn kaj
kapon.” „Tio estus bela dankemo,” diris la rega filo, „mi faros
gin por nenio en la mondo.” La vulpo diris: „Se vi ne volas
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tion fari, mi devas forlasi vin, sed antaü la foriro, mi donos al
vi bonan konsilon. Gardu vin kontraü du aferoj: ne acetu viandon
de T pendigilo, ne sidigu sur la randon de 1’ puto." La junulo
pensis: „Stranga besto kun strangaj kapricoj! Kiu acetus viandon
de T pendigilo! Mi neniam sentis inklinon sidigi sur la randon
de r puto/' Li rajdis antaüen kun la bela regidino, kaj la vojo
kondukis lin tra la kamparo, kie restis ambaü liaj fratoj. Granda
popolamaso nun kriis tie, unuj pusis la aliajn. Kiam li demandis,
kio okasas, oni respondis, ke du homoj estos pendigataj. Li
proksimigis kaj rekonis siajn fratoj n, kies konscienco estis sargita
per multaj kulpoj kaj kiuj perdis tutan sian havon. Li demandis,
cu li povus ilin liberigi. „Se vi pagus por ili," oni respondis,
„sed por kio perdi monon por tiaj friponoj!" Sen longaj konsideroj la regido pagis por ili kaj ciuj kune ili forveturis.
Ili venis en la arbaron, en kiu ili iam renkontis la vulpon.
Agrable estis tie kaj malvarmete; la fratoj do diris: „Ni ripozu
iom ce la puto, ni trinku kaj mangu!" Li konsentis kaj dum la
interparolado li forgesis la averton, sidigis sur la randon, ne
suspektante perfidon. La fratoj enpusis lin en la puton, prenis
la regidinon, cevalon kaj birdon kaj ekiris hejmen. „Jen ni akiris
ne nur la oran birdon," diris ili, „sed ankaü la oran cevalon kaj
la virgulinon el la ora kastelo." Granda estis la gojo, sed la
cevalo ne volis mangi, la birdo ne fajfis, kaj la knabino sidis kaj
ploris.
La plej juna filo ne pereis en la puto. Gi estis felice senakva
kaj li falis sendifekta sur molan muskon, sed ne povis eligi.
Ankaü en ci tiu malfelico la fidela vulpo ne forlasis lin. Gi
alkuris kaj riprocis la regidon, ke li forgesis gian konsilon. „Mi
ne povas forlasi vin," diris gi, „mi eltiros vin al la taga lumo."
Gi diris al la rega filo, ke li ekkaptu gian voston kaj forte gin
tenu, kaj gi eltiris la junulon supren. „Vi ne estas ankoraü sendangera," diris la vulpo, „viaj fratoj ne estas certaj, cu vi mortis;
ili cirkaüis la arbaron per gardistoj kun ordono mortigi vin, se
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vi revenos.” Malriculo sidis ce vojo, la junulo intersangis kun li
la vestojn kaj tiamaniere sukcesis eniri en la kastelon. Neniu lin
rekonis, sed la birdo komends fajfi, la cevalo komends mangi
kaj la regidino cesis plori. La rego ekmiris kaj demandis: „Kion
tio signifas?” La regidino respondis: „Mi ne scias, sed estis tiel
malgoje al mi, kaj nun mi estas tiel gaja! Sajnas al mi, ke venis
mia vera franco.” Si rakontis cion, kio okads, kvankam la du
fratoj estis minadntaj mortigi sin, se si malkasos ilian perfidon.
La rego kunvokis ciujn, kiuj estis en la kastelo; venis ankaü la
junulo, kiel malriculo en cifonoj, sed la regidino tuj rekonis lin
kaj saltis al lia brusto. La sendiaj fratoj estis kaptataj kaj kondamnataj al la morto, kaj la plej juna regido eddgis kun la bela
virgulino kaj estis proklamata heredonto de T rego.
Kaj la malfelica vulpo? Longe, longe post ci tiuj okazoj la
regido foje iris en la arbaron kaj renkontis la vulpon, kiu diris:
„Vi posedas nun cion, kion vi dedris, sed mia malfelico ne havas
finon; sed se vi volos, vi povos min savi.” Kaj gi ree petegis,
ke li mortpafu gin kaj detrancu giajn piedojn kaj kapon. Apenaü
la rega filo tion faris, la vulpo farigis homo. Li estis neniu alia,
ol la frato de la bela regidino. Kiam la kruela sorco estis forigita,
nenio mankis en ilia felico gis la morto.
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Jocjo, servinte sep jarojn ce sia sinjoro, diris: „Sinjoro, mi
volus reveni al mia patrino, sufice jam mi servis ce vi, donu al
mi mian salajron." La sinjoro respondis: „Vi servis al mi fidele
kaj honeste. Kia ago, tia pago" kaj donis al li pecon da oro tiel
grandan, kiel lia kapo. Jocjo eltiris el la poso tukon, envolvis la
oron, metis gin sur la sultrojn kaj ekiris hejmen. Kiam li iris
sur la vojo kaj ciam metis unu piedon antaü la alia, li ekvidis
rajdanton fresan kaj gajan sur vigla cevalo. „Ah, bona afero
estas la rajdado," diris Jocjo tute laüte. „Oni sidas kvazaü sur
sego, ne faletas sur stono, indulgas la suojn kaj senpene vojagas."
La rajdanto, aüdinte tion, haltis kaj ekkriis: „Kial vi piediras,
Jocjo?" „Mi estas devigata. Jen mi portas pecon hejmen: gi estas
oro, gi premegas miajn sultrojn kaj mi ne povas levi la kapon.”
„Cu vi scias?" diris la rajdanto, „ni intersangu: mi donos al vi
mian cevalon, kaj vi donu al mi la pecon." „Tre volonte," diris
Jocjo, „sed mi avertas vin, ke vi trenigos kun la sargo." La
rajdanto desaltis de V cevalo, prenis la oron, helpis Jocjon sidigi,
donis al li la kondukilojn en la manojn kaj diris: „Se vi volos
rajdi rapide, klaku per la lango kaj kriu hop hop!"
Jocjo estis tre fiera, ke li sidas sur la cevalo kaj rajdas kvazaü
sinjoro. Post momento li ekpensis, ke li povas rajdi pli rapide.
Li ekklakis per la lango kaj kriis hop hop! La cevalo ektrotis
rapide, post kelkaj saltoj dejetis sian rajdanton en foson, kiu
apartigis la kampon de la vojo. La cevalo estus forkurinta, sed
felice kaptis gin kamparano, kiu sur la sama vojo kondukis
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bovinon. Jocjo pene levis de 1* tero siajn dolorajn membrojn kaj
starigis ree sur la piedoj. Li estis koléra kaj ekkriis: „Malsaga
afero estas la rajdado, precipe kiam oni havas tian cevalacon,
kia ci tiu, kiu dejetas vin, pro kio oni povas rompi la kolon;
neniam plu mi sidigos sur cevalon. Alia afero estas la bovino.
Oni trankvile iras post si kaj havas ciutage lakton, buteron kaj
fromagon. Kiom mi donus por havi tian bovinon.” „Se tio tiel
placas al vi,” diris la kamparano, „mi volonte prenos intersange
la cevalon por la bovino.” Jocjo konsentis kun gojo. La kamparano saltis sur la cevalon kaj forrajdis.
Jocjo trankvile pelis la bovinon antaü si kaj gojis pro la felica
intersango. „Se mi havos nur pecon da pano, kaj gi ne mankos
ja al mi, mi povos ciam, kiam mi deziros, mangi gin kun butero
kaj fromago; kiam mi soifos, mi melkos mian bovinon kaj trinkos
lakton. Kion plu, mia Jocjo, vi deziras?” Veninte al drinkejo, li
haltis, mangis ciujn provizojn, kiujn li havis por tag- kaj vespermango kaj plena de gojo trinkis duonglason da biero por la lastaj
heleroj. Poste li ekpelis la bovinon al la kamparo, kie logis lia
patrino. Ju pli proksimigis la tagmezo, des pli forte bruligis la
suno. Unu mejlon ankoraü la loko estis dezerta. Estis tiel varmege, ke la lango de Jocjo algluigis pro soifo al la palato.
„Mi havas kontraü tio rimedon” pensis Jocjo „mi melkos la
bovinon kaj guos la fresan lakton.” Li ligis sin al seka arbo kaj
ne havante vazon submetis sian capon kaj komencis melki. Vanaj
estis ciuj liaj penoj, ne aperis ec unu guto da lakto! Li tiel mallerte
atakis la mametojn, ke fine la malpacienca besto piedbatis lian
kapon. Jocjo falis senkonscia. Felice post momento venis bucisto,
kiu veturigis junan porkon en pusveturilo. „Kio okazis?” diris
li kaj helpis la bonan Jocjon levigi. Jocjo rakontis la tutan aventuron. La bucisto donis al li sian botelon kaj diris: „Refresigu
vin. La bovino ne donados lakton, si estas maljuna bruto, si
povas taügi nur kiel tirbesto aü en bucejo.” „Kiu povus tion
supozi,” murmuris Jocjo, glatigante la harojn sur sia kapo.
„Bone estas, kiam oni povas buci hejme tian bruton, oni havas
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viandon. Sed mi ne tre amas bovajon, gi ne estas sufice suka.
Tia juna porko estas alia afero! Bonega mangajo, kaj krom tio

la kolbasoj.” „Aüskultu, Jocjo,” diris la bucisto, „se tio faros
plezuron al vi, mi donos intersange la porkon por via bovino.”
„Dio rekompencu vian bonan koron” diris Jocjo, donis al li la
bovinon kaj prenis de V pusveturilo la porkon, liginte gin per
snuro.
Jocjo daürigis la vojon kaj pensis, kiel cio farigas laü lia volo:
se io malagrabla okazis, tuj gi estis forigata. Post iom da tempo
al li aligis junulo, kiu portis belan, blankan anseron sub la brako»
Ili interparolis, kaj Jocjo rakontis pri sia felico kaj siaj profitaj
intersangoj. La knabo diris, ke li portas la anseron al baptofesto*
„Levu gin/' daürigis li kaj prenis la anseron per la flugiloj,
„kiel peza gi estas, oni gin grasigis ok semajnojn. Kiu mangos la
rostajon, al tiu la graso fluos sur la mentono.” ,,Jes/' diris Jocjo,
pesante la birdon per la mano, „gi estas peza, sed ankaü mia
porko estas bela ekzemplero,”
Dume la junulo cirkaürigardis suspekte, balancis la kapon kaj
fine diris: „Aüskultu, ne tute klara estas la afero kun via porko.
En la kamparo, tra kiu mi jus pasis, oni stelis porkon al la estro.
Mi timas, mi timas, ke gi estas nun en via posedo. Homoj
diskuris por serci la stelinton. Kia skandalo, se ili trovos vin kun
la porko: malluma kavo atendas vin." Ektimis la bona Jocjo.
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„Ho Dio,” diris li, „savu min, amiko; vi konas la cirkaüajon,
prenu mian porkon kaj lasu al mi vian anseron.” „Mi iom riskas,”
respondis la junulo, „sed mi ne volas esti kulpa pri via malfelico.” Li prenis la snuron en la manon kaj ekpelis rapide la
porkon sur flankan vojeton; la bona Jocjo trankviliginte iris
hejmen kun la ansero sub la brako. „Bone pripensinte,” diris li
al si mem, „mi vidas, ke mi gajnis per la intersango: unue mi
havos la bonan rostajon, poste multon da graso, kiu elgutos kaj
suficos por pano dum kvaronjaro, fine la belajn blankajn plumojn,
per kiuj mi remburos kusenon. Komforta estos la dormado! Kiel
gojos la patrino.”
Li preterpasis la lastan kamparon. Tie li renkontis akrigiston,
kiu kantis turnante sian ilon:
Akrigas bonege mi ciun trancilon,
Rapide, rapide mi turnas la ilon!

Jocjo haltis kaj rigardis la laboron; fine li ekparolis: „Gaje vi
laboras, profita do estas via metio?” „Jes, gi donas orajn enspe2ojn. Bona akrigisto, ciufoje kiam li metas manon en la poson,
trovas tie monon. Sed kie vi acetis la belan anseron?” „Mi gin
ne acetis, mi ricevis gin intersange por mia porko.” „Kaj la
porkon?” „Mi prenis gin por bovino.” „Kaj la bovinon?”
„Mi ricevis por cevalo.” „Kaj la cevalon?” „Por gi mi donis
pecon da oro tiel grandan, kiel mia kapo.” „Kaj la oro?” „Gi
estis salajro por sepjara servado.” „Por cio vi ciam trovis rimedon,” diris la akrigisto, „Se ciumatene, kiam vi levigas, mono
sonus en via poso, la felico estus via.” „Kiel tion fari?” diris
Jocjo. „Vi devas farigi akrigisto, kiel mi; oni bezonas por tio nur
stonan akrigilon, cio cetera trovigos per si mem. Jen estas tia
ilo, gi estas iom difektita, sed mi postulas por gi nur vian anseron!
Cu vi konsentas?” „Kiel vi povas demandi,” respondis Jocjo,
„mi ja estos la plej felica homo sur la tero; se mi havos monon
ciufoje, kiam mi metos manon en la poson, kion mi bezonos
plu?” Li donis la anseron al la akrigisto kaj ricevis la akrigilon.
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„Nu/' diris la ruzulo kaj levis ordinaran stonon, kusantan apud
li; „jen prenu ankaü ci tiun bonan stonon, sur kiu vi povos
bone forgi, vi rektigos sur gi kurbajn najlojn. Prenu gin kaj
gardu bone.”
Jocjo prenis la stonojn kaj iris kun goja koro; liaj okuloj brilis
pro kontenteco. „Mi naskigis sub bona stelo,” diris li, „cio
prosperas al mi.” Li eksentis lacigon, car li estis sur la piedoj
de T frua mateno; ankaü la malsato turmentis lin, car pro gojo
li konsumis la tutan provizon, kiam li ricevis la bovinon por la
cevalo. Fine li nur pene pasis kaj ciumomente haltis. La stonoj
terure premegis lin. Li ne povis forpeli la penson^ kiel bone
estus, se li ne bezonus porti ilin. Kiel limako li alrampis al puto
por ripozi tie kaj sin refresigi per fresa akvo. Li singarde metis
la stonojn sur la rando kaj klinigis al la akvo por trinki. Malatente li tusegis ilin kaj la stonoj plaüd plaüd falis en la puton.
Jocjo/vidinte tion, eksaltis pro gojo, ekgenuis kaj kun larmoj
en la okuloj dankis Dion por la favoro, per kiu Li liberigis lin
de la lasta sargo. Li ne bezonis riproci sin mem kaj ekkriis:
„Tiel felica homo, kiel mi, ne ekzistas sub la suno.” Kun libera
koro kaj sen iu sargo li iris hejmen kaj venis al la patrino kun
malplenaj manoj.
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IfApud granda arbaro vivis malrica lignohakisto kun sia edzino
kaj siaj du infanoj; la knabeto estis nomata Jocjo, la knabino
Margenjo. La lignohakisto havis ne multon por dividi kaj mangi,
kaj foje, kiam en la lando ekregis granda kareco, ec la ciutaga
pano ekmankis al li. Kiam li vespere meditis pri tio kaj pro
cagreno sin turnadis sur la lito, li ekgemis kaj diris al sia edzino:
„Kion ni faros? Kiamaniere ni nutros la infanoj n, se ni mem
havas nenion?" „Cu vi scias," diris la edzino, „ni kondukos
morgaü frumatene la infanoj n en la arbaron en plej densan
lokon. Ni ekbruligos fajron por ili, donos al ciu pecon da pano,
lasos ilin solaj kaj revenos al nia laboro. Ili ne trovos la vojon
hejmen kaj ni liberigos nin de ili/' „Ne," diris la edzo, „tion mi
ne faros, Mia koro ne permesus al mi lasi la infanojn solaj en
la arbaro; sovagaj bestoj tuj alkurus kaj dissirus ilin." „Malsagulo," diris la edzino, „alie ni ciuj kvar mortos pro malsato,
vi jam povas raboti tabulojn por la cerkoj." Si tiel turmentis lin,
ke fine li konsentis. „Domago, kia domago, la malfelicaj in
fanoj ...diris la lignohakisto.
Ankaü la infanoj ne povis ekdormi pro malsato kaj aüdis,
kion la duonpatrino diris al la patro. Margenjo ploris maldolcajn
larmojn kaj diris al Jocjo: „Venis nia fino." „Trankviligu Mar
genjo," respondis Jocjo, „ne malesperu, ni trovos rimedon."
Kiam la maljunuloj ekdormis, li levigis, sin vestis, malfermis la
pordeton kaj steliris eksteren. Hele lumis la luno, kaj la blankaj
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silikoj, kiuj kusis antaü la domo, brilis kiel dukatoj* Jocjo klinigis
kaj kolektis tiom da ili, kiom povis enpreni lia poso. Poste li
revenis en la cambron kaj diris al Margenjo: „Timu nenion,
kara fratineto, kaj dormu trankvile. Dio ne forlasos nin." Li ree
kusigis kaj ekdormis.
Kiam tagigis, ankoraü antaü la levigo de 1’ suno, la duonpatrino vekis la infanojn: „Levigu, maldiligentuloj, ni iros en
la arbaron por alporti lignon." Si donis al ciu peceton da pano:
„Jen por la tagmango, sed ne mangu pli frue, car vi ricevos
neniom plu/' Margenjo prenis la panon sub la antaütukon, car
Jocjo havis la stonojn en la poso, Ciuj ekiris en la arbaron,
Kiam ili momenton iris, Jocjo haltis, rigardis posten al la domo
kaj poste sencese sin turnis tien. La patro diris: „Jocjo, kial
vi tien rigardas kaj restas malantaüe? Cesigu kaj ne forgesu pri
viaj piedoj." „Pacjo, mi rigardas mian blankan kateton, gi sidas
sur la tegmento kaj volas diri al mi adiaü." „Malsagulo," diris
la duonpatrino, ,>tio ne estas via kateto, tio estas la matena suno,
kiu lumigas la kamentubon." Sed Jocjo ne adiaüis la kateton,
li jetis la blankajn silikojn ciam po unu sur la vojon.
Kiam ili venis en la mezon de 1' arbaro, la patro diris: „Kolektu
lignon, infanoj, mi ekbruligos fajron, estas malvarmege.” Jocjo
kaj Margenjo alportis vergajon, tutan monteton da gi. Oni
ekbruligis gin, kaj kiam la flamoj alte brulis, la duonpatrino
diris: „Kusigu, infanoj, apud la fajro kaj ripozu. Ni iros en la
arbaron haki. Kiam ni finos la laboron, ni revenos kaj kunprenos vin."
Jocjo kaj Margenjo sidis apud la fajro kaj tagmeze mangis ciu
sian pecon da pano. La infanoj pensis, ke la patro estas proksime,
car ili aüdis la batojn de 1' hakilo. Sed tio ne estis hakilo, gi
estis branco, kiun li alligis al seka arbo kaj kiun la vento jetadis
en ciujn flankojn. Ili tiel sidis longe, fine iliaj okuloj fermigis
pro lacigo kaj ili ekdormis. Kiam ili vekigis, estis jam malluma
nokto. Margenjo komencis plori kaj diris: „Kiel ni eliros el la
arbaro!" Jocjo konsolis sin: „Atendu momenton, la luno levigos
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kaj ni trovos la vojon." Kiam levigis la plena luno, Jocjo prenis
Margenjon per la mano kaj iris sercante la silikojn, kiuj brilis
kiel novaj argentaj moneroj kaj montris al ili la vojon. Ili iris
la tutan nokton kaj ce tagigo venis al la patra domo. Ili frapis la
pordon kaj kiam la duonpatrino ilin vidis, si diris: „Malbonaj
infanoj , kial vi tiel longe dormis en la arbaro. Ni pensis, ke vi
tute ne revenos". Sed la patro gojis, car la konscienco riprocis
lin, ke li lasis ilin solaj.
Post nemulte da tempo la mizero revenis en la domon kaj la
infanoj nokte aüdis, kiel la patrino parolas en la lito al la patro:
„Cio jam estas konsumita, ni havas ankoraü duonon da panbulo,
kaj poste .... finita estas la kanto. Ni devas liberigi de V infanoj,
ni kondukos ilin pli profunde en la arbaron, por ke ili ne retrovu
la vojon; ne ekzistas alia savo por ni." Granda pezo ekpremegis
la koron de 1' patro kaj li diris: „Pli bone estus, se vi dividus
kun la infanoj vian lastan peceton." Sed si ne volis aüskulti
kaj riprocis lin: kiu diris a, devas diri ankaü b; car li cedis la
unuan fojon, li devas cedi ankaü nun.
La infanoj ne dormis kaj aüdis la interparoladon. Kiam la
gepatroj ekdormis, Jocjo levigis, volis iri eksteren kaj kolekti
silikojn, kiel antaüe, sed la patrino slosis la pordon kaj li ne
povis eliri. Li konsolis la fratineton kaj diris: „Ne ploru, Margenjo, kaj dormu trankvile. Dio helpos nin."
Frumatene venis la patrino kaj vekis la infanojn. Ili ricevis
po peco da pano, sed gi estis ankoraü pli malgranda ol la unuan
fojon. Sur la vojo en la arbaron Jocjo dispecigis gin en la poso,
ofte haltis kaj jetis peceton teren. „Jocjo, kial vi hal tas," diris
la patro, „iru vian vojon." „Mi rigardas al mia kolombeto, kiu
sidas sur la tegmento kaj volas diri al mi adiaü," respondis
Jocjo. „Malsagulo," diris la patrino, „tio ne estas via kolombeto,
tio estas la matena suno, kiu lumigas la kamentubon." Dume
Jocjo jetis ciujn pecetojn unu post la alia sur la vojon.
La duonpatrino kondukis ilin ankoraü pli profunde en la
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arbaron, kie ili estis neniam dum sia tuta vivo. Ree oni ekbruligis
grandan fajron, kaj la patrino diris: „Sidu ci tie, infanoj, kaj
kiam vi estos lacaj, vi iom dormu: ni iros en la arbaron haki
lignon, kaj vespere, kiam ni finos la laboron, ni revenos kaj
kunprenos vin.'' Tagmeze Margenjo dividis sian panon kun
Jocjo, kiu dissutis sian pecon sur la vojon. Poste ili ekdormis
kaj vespero pasis, sed neniu venis al la malfelicaj infanoj. Ili
vekigis nur en malluma nokto kaj Jocjo konsolis la fratineton
per la vortoj: „Atendu, Margenjo, kiam la luno levigos, ni vidos
la panajn pecetojn; ili montros al ni la vojon hejmen." Kiam
aperis la luno, ili ekiris, sed ili ne trovis la pecetojn, car la miloj
da birdoj, kiuj flugas en la arbaro kaj super la kampoj, mangis
la panon. Jocjo diris al Margenjo: „Ne timu, ni retrovos la vo
jon," sed ili ne trovis gin. Ili iris la tutan nokton kaj la tutan
tagon de 1' mateno gis la vespero, sed ne eliris el la arbaro. Ili
estis tre malsataj, car ili mangis nur kelke da beroj, kiujn ili
trovis sur la tero. Ili estis tiel lacaj, ke la piedoj ne volis plu
porti ilin; ili kusigis sub arbo kaj ekdormis.
Estis jam la tria mateno de 1' tempo, kiam ili forlasis la patran
domon. Ili ree ekiris antaüen, sed la arbaro estis pli kaj pli densa.
Ili estus pereintaj sen helpo, kiu venis al ili. Tagmeze ili ekvidis
sur branco belan negeblankan birdeton, kiu tiel bele kantis, ke
la infanoj haltis kaj aüskultis. Kiam gi finis, gi eksvingis la flugilojn kaj flugis antaü la infanoj. Ili iris post gi, gis ili venis al
dometo. La birdo sidigis sur la tegmento. La infanoj proksimigis
kaj rimarkis, ke la domo estas konstruita el pano kaj kovrita per
kukoj; la fenestroj estis el hela sukero. „Jen bona vespermango
por ni," diris Jocjo. „Mi mangos pecon el tegmento kaj vi,
Margenjo, provu la fenestron, gi estas dolca." Jocjo etendis la
manon kaj derompis peceton de 1' tegmento, Margenjo starigis
antaü la fenestro kaj mordetis la vitron. Subite voco el la domo
ekkriis:
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„Aüdas mi krak krak mordeton,
Kiu mangas la dometon?”

La infanoj respondis:
„La vento per sia flugilo
La vento, ciela la filo.”

Kaj ili mangis sengene. Jocjo, kiu trovis la tegmenton tre
bongusta, desiris grandan pecon, Margenjo elpusis tutan rondan
fenestran vitron kaj mangis gin kun apetito. Subite la pordo
malfermigis kaj virino, maljuna kiel la mondo, apogante sin sur
lambastono, eliris el la domo. Jocjo kaj Margenjo tiel ektimis,
ke ili ellasis el la manoj, kion ili tenis en ili. La maljunulino
balancis la kapon kaj diris: „Karaj infanoj, kiu alkondukis vin
ci tien? Eniru kaj restu ce mi sentime.” Si prenis la infanojn per
la mano kaj kondukis en la dometon. Bona mangajo estis tie
preparita: lakto, dolcaj kukoj, pomoj kaj nuksoj. Poste oni sternis
blankan litajon; Jocjo kaj Margenjo kusigis en du litoj kaj pensis,
ke ili estas en la cielo.
La maljunulino nur sajnigis bonecon. Si estis malica sorcistino, kiu embuskis kontraü la infanoj kaj konstruis la panan
domon por allogadi ilin. Ciun infanon, kiun si kaptis, si mortigis,
kuiris kaj mangis. Tio estis sia festo. La sorcistinoj havas rugajn
okulojn kaj ne povas vidi malproksimen, sed ili havas senteman
flaradon, kiel la bestoj, kaj sentas, kiam la homoj venas. Kiam
Jocjo kaj Margenjo proksimigis, si malice ekridis kaj diris: „Ui
jam estas miaj. Ili ne forkuros, ne, ne!” Frumatene, antaü kiam
la infanoj vekigis, si jam estis sur la piedoj kaj rigardante la
belajn rozvangajn infanojn en la litoj, si murmuris al si: „Bon
gusta peceto!” Si kaptis Jocjon per siaj sekaj manoj, forportis
lin en malgrandan stalon kaj fermis la kradpordon. Neniom efikis
liaj krioj. Poste si iris al Margenjo, ekskuis sin kaj kriis: „Levigu!
Alportu akvon kaj kuiru ion bonan por via frato. Li sidas en la
stalo kaj devas grasigi. Kiam li estos grasa, mi lin mangos.”
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Margenjo maldolce ploris, sed vane; si devis fari, kion postulis
la sorcistino.
Oni kuiris por Jocjo plej bonan mangajon, sed Margenjo
ricevis ciam nur kankrajn konkojn. Ciumatene la maljunulino
iris en la stalon kaj diris: „Jocjo, etendu la fingrojn, por ke mi
palpu, cu vi baldaü estos grasa.” Sed Jocjo etendis al si osteton,
kaj la maljunulino, kiu havis malklaran vidadon, ne rimarkis
tion kaj pensis, ke gi estas fingro de Jocjo. Si miris, ke li tute
ne grasigas. Pasis kvar semajnoj, kaj Jocjo ciam restis mal grasa;
la maljunulino ekmalpaciencigis kaj ne volis plu atendi: „Mar
genjo, Margenjo,” kriis si, „rapide alportu akvon, morgaü mi
bucos Jocjon, cu li estos grasa aü ne.” Ah, kiel gemis la malfelica
fratineto, kiam si devis porti akvon, kaj kiel fluis la larmoj sur
siaj vangoj. „Dio nia,” ploris si, „kial la sovagaj bestoj ne dissiris
nin en la arbaro! Ni estus mortintaj kune.” „Fermu la buson!”
diris la sorcistino, „nenio helpos vin.”
En la sekvinta mateno Margenjo devis pendigi kaldronon kun
akvo kaj ekbruligi sub gi fajron. „Antaüe ni bakos panon,” diris
la maljunulino, „mi jam varmegigis la fornon kaj knedis la paston.” Si alpusis la malfelican Margenjon al la forno, el kiu jam
eligis flamoj. „Enrampu,” diris la maljunulino, „kaj rigardu, cu
oni jam povas ensovi la panon!” Se la knabineto farus gin, la
sorcistino fermus la fornon por mangi poste la bakitan infanon.
Sed Margenjo komprenis siajn pensojn kaj diris: „Mi ne scias,
kiel tion fari.” „Malsaga ansero,” diris la krimulino, „la truo
estas granda; mi mem povus eniri,” kaj si metis la kapon en la
fornon. Margenjo per forta puso enigis sin profunde kaj riglis
la feran pordon. Terure kriegis la sorcistino, sed Margenjo
forkuris kaj la sendia sorcistino mizere pereis.
Margenjo kuris rekte kiel sago al Jocjo, malfermis la stalon
kaj ekkriis: „Jocjo, ni estas liberaj, la maljuna sorcistino ne vivas
plu!” Jocjo elsaltis kiel birdo el kago, kiam oni malfermas al
gi la pordon. Kiel gojis la infanoj, cirkaüprenis kaj kisis unu la
alian, kiel ili saltis! Nun ili ne bezonis timi, ili iris en la domon,
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kie en ciuj anguloj staris kestoj plenaj de perloj kaj multekostaj
stonoj. „Ili estas ankoraü pli belaj ol silikoj", diris Jocjo kaj
plenigis siajn posojn. Ankaü Margenjo volis alporti ion hejmen
kaj plenigis sian antaütukon. „Sed nun ni iru for de ci tie por
eliri el la sorcarbaro." Ili iris kelke da horoj kaj venis al granda
akvujo. „Ni ne povas transiri,” diris Jocjo, „mi ne vidas ponton/'
„Nek sipeton,” respondis Margenjo , „sed jen nagas blanka
anaso, mi petos, ke si helpu nin." Si vokis:
„Mankas ponto, ho anaso,
Savu nin el embaraso!"

La anaso proksimigis, Jocjo sidigis sur gin kaj petis la fratineton sidigi apud li. „Ne," respondis Margenjo, „tro peze estos
por la anaseto; gi transportos nin unu post la alia." La bona
besteto tion faris kaj la infanoj transveturis felice. Kiam ili iris
iom da tempo, la arbaro sajnis al ili pli kaj pli konata, kaj fine
ili ekvidis de malproksime la patran domon. Ui ekkuris galope,
sin jetis en la cambron kaj falis sur la patran bruston. De 1' tempo,
kiam la lignohakisto forlasis la infanoj n en la arbaro, li ne guis
ec unu trankvilan tagon; la duonpatrino mortis. Margenjo malplenigis sian antaütukon kaj la dissutitaj perloj kaj multekostaj
stonoj saltis en la cambro; Jocjo jetis el sia poso unu plenmanon
post alia. La mizero finigis kaj ili goje vivis kune.
Finita estas la fabelo, jen muso kuras en bela felo; kaptu
gin en sakon kaj el la felo faru jakon.
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Steloj tolaïöj
Estis iam malgranda knabineto, sen patro, sen patrino, kaj si
estis tiel malrica, ke si havis nek cambron por logi, nek liton por
dormi. Fine restis al si nur la vestoj sur la korpo kaj en la mano
peco da pano, kiun donacis al si kompatema kor o; sed si estis
bona kaj pia. Car si estis forlasita de ciuj, si ekmigris, fidante al
Dio. Sur sia vojo si renkontis mizerulon, kiu diris: „Donu al
mi ion por mangi, mi estas tre malsata!” Si donis al li sian tutan
pecon da pano kaj diris: „Dio, benu vin,” kaj iris antaüen.
Poste si renkontis infanon, kiu ploris kaj diris: „Donu al mi
ion por kovri la kapon, malvarme estas al mi.” Si demetis sian
capon kaj donis al gi. Post momento si vidis infanon, kiu ne
havis kaftanon; si donis al gi la sian; poste alia petis jupon, si
donis la sian. Fine si venis en arbaron, estis jam mallume, venis
ankoraü unu infano kaj petis cemizon. La pia knabino pensis:
„Estas malluma nokto, neniu vidos vin, vi povas doni vian
cemizon,” demetis gin kaj donis al la infano. La knabino restis
nuda. Subite la steloj komends fali de V cielo: ili ne estis steloj,
sed brilaj talaroj; kaj kvankam si donads la cemizon, si havis
tute novan el plej delikata tolo. Si kolektis la talarojn kaj estis
rica gis la morto.
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psKaptisto Kaj
lia edziao
Estis iam fiskaptisto kaj lia ed^ino, kiuj
logis kune en malnova budo tuj apud la
maro. La fiskaptisto ciutage Jetis en la
maron sian fishokon kaj tiel li kaptadis kaj
kaptadis la fisojn.
Foje li sidis sur la mara bordo kaj
rigardis la hokon en la klara akvo; li sidis
kaj sidis.
La fishoko profundigis gis la fundo. Li
eltins gin kaj ngardas; li kaptis grandan
fison. La fiso diris al li: „Aüskultu, kaptisto, lasu al mi la
vivon; mi ne estas vera fiso, mi estas sorcita princo. Kiom tio
utilos al vi, se vi min mortigos? Mi ne estus por vi granda
regalo, Jetu min en la akvon kaj lasu min nagi.” „Vi ne bezonas diri tiom da vortoj,” diris la maljunulo, „kompreneble rrii
liberigos fison, kiu scias paroli.” Li Jetis en la akvon la fison,
kiu profundigis gis la fundo kaj lasis post si longan sangan strion.
La fiskaptisto levigis kaj revenis al la ed^ino en la budon. „Vi
kaptis nenion hodiaü?,t diris la virino. „Ne,” respondis la viro,
„mi kaptis hodiaü fison, kiu diris, ke gi estas sorcita princo; mi
Jetis gin en la maron.’' „Cu vi nenion postulis?” demandis la
virino. „Ne,” diris la viro, „kion mi devus postuli?” „Ah,”
diris la virino, „malgoje estas ciam logi ci tie en budo malbonodora kaj abomeninda; kial vi ne postulis malgrandan dometon?
Iru al la maro kaj voku la fison; diru al gi, ke ni dezirus mal
grandan dometon; tute certe gi donos gin.” „Ah,” diris la viro,
„por kio iri tien ankoraü unu fojon?” La virino respondis: „Vi
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ja kaptis gin kaj poste liberigis, gi certe donos* Iru tuj." La viro
ne volis rifuzi al la edzino kaj iris, sed ne tre volonte*
Kiam li venis al la maro, la akvo estis tute verda kaj flava, ne
klara kiel ordinare. Li proksimigis al la akvo kaj diris:
„El la ondoj, fiso kara,
Venu al la bordo mara;
Ilzo min ci tien sendas,
Kaj dometon de vi mendas.”

La fiso alnagis kaj diris: „Kion vi deziras?" „Vi kaptis gin,
diris mia edzino, vi devis ion postuli de gi. Si ne volas plu logi
en budo, si dezirus havi dometon." „Revenu!" respondis la fiso,
„si jam havas gin."
La fiskaptisto foriris. Lia edzino ne sidis plu en budo. Malgranda dometo nun staris tie kaj la virino sidis antaü la pordo
sur benko. Si prenis lian manon kaj diris: „Eniru kaj rigardu,
kia komforto." Ili eniris. En la dometo estis malgranda vestiblo,
bela cambro kun kamero; por ambaü estis litoj, krom tio kuirejo
kaj provizejo, vazaro kupra kaj stana, cio pura, brilanta. Post la
dometo estis malgranda korto kun kokinoj kaj anasinoj kaj
gardeno kun legomoj kaj fruktoj. „Rigardu!" diris la virino,
„cu tio ne estas carma?" „Jes," respondis la viro, „cio restu tia,
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ni vivos tute felice." „Ni pripensos," diris la virino. Ili mangis
lom kaj iris dormi.
Pasis tiel unu aü du semajnoj kaj la virino diris: „Aüskultu,
la dometo ja estas tro malvasta, la korto kaj gardeno estas tre
malgrandaj. Kial la fiso ne donacis al ni pli grandan domon. Mi
dezirus logi en granda stona kastelo: iru al la fiso, gi donacu al
ni kastelon." „Ah, virino/' diris la fiskaptisto, „la dometo
suficas, por kio logi en kastelo!" „Eh," diris la virino, „la fiso
povas tion fari." „Ne," diris la viro, „antaü ne longe la fiso
donacis al ni dometon, mi ne iros nun, mi ne volas gin tedi."
„Cesu babili!" diris la virino, „la fiso povas tion fari kaj donos
volonte." La fiskaptisto foriris, sed kun peza koro kaj pensis:
tio ne estas prava.
Kiam li venis al la maro, la akvo estis viola kaj blua, griza
kaj densa, gi ne estis plu verda kaj flava, sed gi estis ankoraü
kvieta. La fiskaptisto proksimigis kaj diris:
„El la ondoj, fiso kara,
Venu al la bordo mara;
Ilzo min ci tien sendas,
Kaj kastelon de vi mendas.”

„Kion vi deziras?" demandis la fiso. „Ah," diris malgoje la
kaptisto, „si volas logi en granda stona kastelo." „Iru tien, via
edzino staras antaü la pordo."
La fiskaptisto iris, pensante, ke li revenas en la domon, sed
kiam li venis, tie staris granda stona palaco kaj lia edzino supreniris la stuparon; si prenis lian manon kaj diris: „Eniru". Ili
eniris en la kastelon: la planko estis marmora, amaso da servistoj
malfermis al ili large la pordojn. La muroj estis blankaj, kovritaj
per belaj tapetoj, en la cambroj estis oraj segoj kaj tabloj, kaj
kristalaj lustroj pendis de sur la plafono. En ciuj cambroj estis
tapisoj; mangajo kaj plej bonaj vinoj staris sur la tabloj, kiuj
fleksigis sub ilia pezo. Post la domo estis granda korto kun staloj
por cevaloj kaj bovinoj kaj plej belaj kalesoj. Ne mankis ankaü
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granda, belega gardeno kun plej belaj floroj kaj fruktoj. En
granda parko, longa duonmejlon, kuris cervoj, kapreoloj kaj
leporoj, — cio, kion oni povus revi. „Kiaj belajoj!" diris la virino.
„Jes," respondis li, „cio restu tia, nun ni logos en la bela kastelo
kaj ni estos felicaj." „Ni pripensos," diris la virino, „nun ni
dormu." Kaj ili kusigis.
En la sekvinta tago la edzino vekigis unua. La suno lumis, si
rigardis tra la fenestro kaj vidis la pentrindan landon, kusantan
antaü si* La fiskaptisto etendis ankoraü siajn membrojn, kaj si
tusegis lin per la kubuto kaj diris: „Levigu kaj rigardu tra la
fenestro: cu ni ne povus regi la landon? Iru al la fiso kaj diru,
ke ni volas esti regoj." „Ah, virino," respondis li, „por kio esti
regoj! Mi ne volas esti rego." „Bone,” diris si, „vi ne volas, sed
mi volas esti rego. Iru al la fiso, mi volas esti rego.” „Ah, virino,
vi volas esti rego, tion mi ne povas diri al gi.” „Kial ne? Iru
tuj, mi devas esti rego*" La fiskaptisto iris tute konsternita. „Tio
ne estas prava, ne estas prava," pensis li; tarnen li iris.
Kiam li venis al la maro, la akvo estis nigre griza, bolis kaj
malbonodoris. La fiskaptisto proksimigis kaj diris:
„El la ondoj, fiso kara,
Venu al la bordo mara;
Ilzo min ci tien sendas,
Regan tronon de vi mendas.”

„Kion vi deziras?" demandis la fiso. „Si volas farigi rego,"
respondis li. „Iru, si jam estas rego."
Kiam li revenis al la palaco, li trovis la kastelon muite pli
granda, kun alta turo kaj belegaj ornamajoj. Gardistoj staris
antaü la pordego kaj amaso da soldatoj kun tamburoj kaj trumpetoj. En la cambroj cio estis el pura marmoro kaj oro, veluraj
tapisoj kaj grandaj oraj penikoj. Malfermigis la pordo de Tsalono:
tie staras ciuj korteganoj, lia edzino sidas sur alta trono el oro
kaj diamantoj kaj havas grandan oran kronon sur la kapo kaj
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en la mano sceptron el pura oro kaj multekostaj stonoj. Ce
ambau. flankoj staras en vico ses virgulinoj, ciu unü kapon malpli
alta ol la antaüa. La fiskaptisto proksimigis kaj diris: „Ah, virino,
vi estas rego?" „Jes," respondis si, „nun mi estas rego." La
fiskaptisto staris kaj rigardis sin, fine li diris: „Ah, kiel bele
estas, ke vi estas rego! Nun ni deziros nenion plu/' „Ne/'
respondis si kaj farigis malkvieta, „la tempo pasas tiel malrapide,
mi enuas. Iru al la fiso; mi jam estas rego, mi volas farigi im
periestro." „Ah, virino/' diris la fiskaptisto, „vi volas esti im
periestro?" „Iru al la fiso," diris si, „mi volas esti imperiestro/’
„Ah, virino, la fiso ne povas fari vin imperiestro, mi ne povas
tion diri al gi; imperiestro estas nur unu en la regno. La fiso ne
povas fari vin imperiestro, ne povas, ne povas!" „Kio!" kriis
la virino, „mi estas rego kaj vi estas nur mia edzo. Iru tuj. Se
gi faris min rego, gi povas fari min ankaü imperiestro. Iru tuj!"
Li devis obei. Li iris kun timo kaj pensis: „Tio ne sukcesos;
imperiestro! si postulas tro muite, si fine tedos la fison."
Kiam li venis al la maro, la akvo estis tute nigra kaj densa
kaj tiel bolis, ke veziketoj krevis sur la suprajo. Forta vento skuis
gin. La terurita fiskaptisto proksimigis kaj diris:
„El la ondoj, fiso kara,
Venu al la bordo mara;
Uzo min ci tien sendas,
Imperion de vi mendas.”

„Kion vi deziras?" demandis la fiso. „Ah fiso, mia edzino
volas esti imperiestro." „Iru, si jam estas imperiestro."
Kiam li revenis hejmen, la tuta kastelo estis el polurita marmoro kun alabastraj figuroj kaj oraj ornamajoj. Antaü la pordego
marsis soldatoj, blovis trumpetojn kaj batis tamburojn. En la
palaco baronoj, grafoj kaj princoj estis servistoj kaj malfermis
antaü li orajn pordojn. Kiam li eniris, lia edzino sidis sur trono
el unu ora peco, longa unu mejlon. Si havis sur la kapo grandegan
oran kronon, ornamitan per briliantoj kaj karbunkoloj; en unu
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mano si tenis la sceptron, en la alia la imperiestran pomon. Ce
ambaü flankoj staris la gardistoj en du vicoj: plej granda estis
grandegulo du mejlojn alta, plej malgranda — pigmeo ne pli
alta ol mia malgranda fingro. Antaü si staris amaso da grafoj kaj
princoj. Time proksimigis la fiskaptisto kaj diris: „Vi estas nun
imperiestro?" „Jes, mi estas imperiestro," respondis si, Li staris
kaj rigardis sin, fine li diris: „Bele estas, ke vi estas imperiestro."
„Kial vi staras tie?" respondis si. „Mi estas nun imperiestro, mi
volas esti papo; iru al la fiso." „Kion, virino, kion vi deziras!
Papo estas nur unu en la tuta kristanaro, la fiso ne povas tion
fari!" „Iru!" diris si, „mi volas farigi papo; hodiaü ankoraü mi
devas esti papo." „Ne, virino, mi ne povas tion diri, vi jam
troas, la fiso ne povas fari vin papo." „Sufice da babilado. Se
gi povas fari iun imperiestro, gi povas fari ankaü papo. Rapidu,
mi estas imperiestro, vi estas nur mia edzo."
La fiskaptisto foriris malkurage, li tremis pro timo, liaj genuoj
kaj kruroj skuigis. Terura vento ekblovis, nuboj kovris la cielon,
farigis mallume, kvazaü vespere. La folioj falis de 1'arboj, la akvo
mugis, bolis kaj batis la bordojn. En malproksimo li vidis sipojn,
kiuj alarme pafis, saltis kaj dancis sur la ondoj. La cielo estis
ankoraü iomete blua en la mezo, sed cirkaüe gi estis terure ruga,
kiel antaü fulmotondro. Li proksimigis terurita kaj diris:
„El la ondoj, fiso kara,
Venu al la bordo mara;
Ilzo min ci tien sendas,
La tiaron de vi mendas.”

„Kion vi deziras?" demandis la fiso. „Mia edzino volas farigi
papo." „Iru, si jam estas papo."
La fiskaptisto foriris. Kiam li revenis, li vidis grandan pre§;ejon, cirkaüitan de palacoj. Interne cion lumigis miloj da miloj
da kandeloj kaj lia edzino, tuta en oro de la kapo gis la piedoj,
sidis sur trono muite pli alta ol la antaüa kaj havis sur la kapo
tri orajn kronojn. Cirkaüis sin amaso da pastroj. Ce ambaü
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■lankoj staris du vicoj da kandeloj, plej alta — kiel grandega
:uro, plej malgranda — kiel lumingo en la kuirejo. Ciuj imperiestroj kaj regoj genuis antaü si kaj kisis sian pantoflon.
„Virino,” diris la fiskaptisto rigardante sin, „vi estas nun papo?”
„Jes, mi estas papo.” Li atente sin observis kaj sajnis al li, ke
li vidas sunon. „Ah, kiel bele estas, edzino mia, ke vi estas
papo.” Sed si sidis rigida, kvazaü stipo, kaj ne movigis. Li diris:
„Nun vi estos kontenta, vi estas papo, nenion plu vi povus
deziri.” „Mi pripensos”, respondis si kaj ili kusigis.
Sed si ne estis kontenta kaj la avideco ne lasis sin dormi; si
pensis sencese, kio si povus ankoraü farigi.
La fiskaptisto dormis bone kaj profunde, car li muite kuris
tage, sed si ne povis dormi kaj sin turnis de unu flanko sur la
alian, pensante sencese, kio si povus ankoraü farigi. Nenion si
povis elpensi. Dume levigadis la suno. Kiam si ekvidis la matenrugon, si sidigis sur la lito kaj rigardis tra la fenestro; kiam
aperis la suno, si ekpensis: „Ah, cu mi ne povus ordonadi la
levigon de la suno kaj luno?” „Levigu!” ekkriis si, tusegante lin
per la kubuto, „iru al la fiso, mi volas esti Dio.” La fiskaptisto
duone dormis ankoraü, sed li tiel ektimis, ke li falis de la lito.
Li pensis, ke li ne bone aüdis, frotis la okulojn kaj demandis:
„Ah, virino, kion vi diris?” „Se mi ne povos ordoni la levigon
de la suno kaj luno kaj se mi devos vidi, ke ili levigas sen mia
ordono, mi ne havos plu trankvilan horon, car mi ne povis
ordoni ilin.” Si tiel terure lin ekrigardis, ke li ektremis. „Iru
tuj, mi volas esti Dio.” „Ah, virino,” diris li kaj falis antaü si
sur la genuojn, „la fiso ne povas fari tion; gi povis fari vin imperiestro kaj papo, mi petas vin, rekonsciigu kaj restu papo.
Si farigis furioza, siaj haroj flugis senorde cirkaü la kapo, si
dissiris la korsajon kaj ekbatis la edzon per la piedo, kriante:
„Mi ne povas plu atendi, iru tuj, cu vi ne aüdas?” Li surtiris la
pantalonon kaj ekkuris kvazaü freneza.
Ekblovis terura ventego, bruegis kaj mugis terure. Li apenaü
povis stari sur la piedoj. La domoj kaj arboj skuigis, la montoj
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tremis, la stonegoj ruligis en la maron, la cielo estis nigra, kvazaü
peco. Tondris kaj fulmis, sur la maro levigis nigraj ondoj, altaj
kiel turoj kaj montoj, kaj ciu portis blankan saüman kronon. La
fiskaptisto kriis, sed li mem ne aüdis la proprajn vortojn:
„El la ondoj, fiso kara,
Venu al la bordo mara;
Ilzo min ci tien sendas,
Dian tronon de vi mendas.”

„Kion si deziras?" demandis la fiso. „Si volas esti Dio,” diris
la fiskaptisto. „Iru, si ree sidas en la budo."
Kaj ili sidas tie ankoraü hodiaü.
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La edzino de rica homo ekmalsanis kaj kiam si sentis, ke sia
Pino proksimigas, si alvokis la solan filineton, kiun si havis, al
sia lito kaj diris: „Kara infano, restu pia kaj bona, kaj bona Dio
ciam helpos vin; mi rigardos al vi de la cielo kaj ciam estos apud
vi.” Post ci tiuj vortoj si fermis la okulojn kaj spiris la lastan
spiron. La knabino ciutage iris al la tombo de 1* patrino kaj
ploris, kaj restis pia kaj bona. Kiam la vintro venis, la nego
sternis sur la tombo blankan tuketon, kaj kiam printempe la
suno fortiris gin, la riculo prenis alian edzinon.
La virino kunkondukis en la domon du filinojn, kies vizago
estis bela kaj blanka, sed kies koro estis abomeninda kaj nigra.
Komencigis malfacila tempo por la malfelica orfino. „Cu la
malsaga anserino sidos ce ni en la cambrort parolis ili, „kiu
volas mangi panon> devas labori por gi: for la kuireja knabinaco.”
Ili forprenis siajn belajn vestojn, surmetis al si grizan malnovan
kitelon kaj donis al si lignajn suojn. „Rigardu la fieran princidinon, kiel ornamita si estas!" kriis ili, ridis kaj kondukis sin en
la kuirejon. Si devis de la mateno gis la vespero plenumi malfacilan laboron, levigi frue antaü la tagigo, porti akvon, ekbruligi
fajron, kuiri kaj lavi. Krom tio la fratinoj cikanis sin ciamaniere,
mokis kaj sutis al si la pizojn kaj lentojn en la cindron, kaj si
devis sidi longe kaj elekti ilin. Ciuvespere laca pro la laboro, si
ne havis liton, sed devis kusigi apud la fajrujo en la cindro. Kaj
car pro tio si estis ciam malpura kaj kovrita de polvo, oni nomis
sin Cindrulino.
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Foje la patro antaü la forveturo foiron demandis ambaü knabinojn, kion li devas alporti por ili? „Belajn vestojn”, diris unu.
„Perlojn kaj altprezajn stonojn,” la alia. „Kaj, vi, Cindrulino,”
diris la patro, „kion vi deziras?” „Patro, derompu por mi la
unuan branceton, kiu ekbatos vian capelon dum via vojago
hejmen.” Li acetis por la du knabinoj belajn vestojn, perlojn kaj
multekostajn stonojn kaj dum la reiro, kiam li rajdis tra verdaj
arbetoj, avela branceto ekbatis lin kaj dejetis lian capelon. Li
derompis la branceton kaj kunprenis gin. Kiam li revenis hejmen,
li donis al la du knabinoj, kion ili deziris, kaj al Cindrulino la
avelan branceton. Cindrulino dankis, iris al la tombo de 1* patrino
kaj plantis tie la branceton. !§i tiel ploris, ke la larmoj fluis sur
gin kaj gin surversis. Gi kreskis kaj farigis bela arbo. Cindrulino
tri fojojn ciutage iris tien, ploris kaj pregis, kaj ciufoje venis
blanka birdeto, kaj kiam si esprimis deziron, la birdeto jetis al
si tion, kion si deziris.
Foje la rego arangis festenon kaj invitis ciujn belajn junulinojn
de la tuta lando, por ke lia filo elektu edzinon. Kiam la du eksciis,
ke ankaü ili estas invititaj, ili ekgojis, alvokis Cindrulinon kaj
diris: „Kombu niajn harojn, brosu la suojn kaj buku, ni iras
al la edziga festo en la rega kastelo.” Cindrulino obeis, sed si
ploris: ankaü si dezirus iri kune por danci, kaj si petis la permeson de V duonpatrino. „Vi Cindrulino, malpura kaj kovrita
de polvo volas ceesti la festenon? Vi havas nek vestojn, nek
suojn, kaj volas danci!” Sed kiam si insiste petis, la malbona
virino fine diris: „Mi ensutis lentojn en la cindron, se vi sukcesos
elekti la lentojn dum du horoj, vi povas iri.” La knabino iris
tra la posta pordo en la gardenon kaj ekkriis: „Vi kolombetoj, vi
turtoj, vi ciuj birdetoj flugantaj en la aero, venu kaj helpu min
elekti la lentojn.”
„La bonaj en la poteton,
Malbonaj en la kropeton."

Tuj venis al la fenestro de F kuirejo du blankaj kolombetoj,
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poste du turtoj kaj fine flirtis kaj svarmis internen ciuj birdetoj,
flugantaj en la aero kaj mallevigis al la_cindro. La kolombeto
klinis la kapojn kaj komencis
pok, pok, pok, kaj tiam
ankaü la aliaj komencis pok,
pok, pok, kaj kolektis ciujn
grajnojn en la pladon. Apenaü pasis duonhoro, ili jam
finis la laboron kaj elflugis.
La knabino alportis la pla
don al la duonpatrino, gojis
kaj pensis, ke nun si povos iri al la edziga festo. Sed la malbona
virino diris: „Ne, Cindrulino: nenio helpos vin, vi ne iros kun
ni, car vi ne havas vestojn kaj ne scias dancij ni devus honti
pro vi.” Si turnis al Cindrulino la dorson kaj forveturis kun la
du fieraj filinoj.
Kiam neniu plu estis en la domo, Cindrulino iris al la tombo
de T patrino sub la avelarbo kaj ekkriis:
„Arbo kara skuu, skuu vin,
Argenton, oron Jetu sur min.”

Tuj la birdo Jetis al si oran kaj argentan veston kaj pantoflojn,
broditajn per silko kaj argento. Rapide, rapide si surmetis la
veston kaj iris al la edziga festo. La fratinoj kaj duonpatrino ne
rekonis sin kaj supozis, ke tio éstas ia fremda regidino, tiel bela
si estis en la ora vesto. Pri Cindrulino ili tute forgesis kaj pensis,
ke si sidas hejme en la polvo kaj elektas la lentojn el la cindro.
La rega filo venis renkonte al si, donis al si la manon kaj dancis
kun si. Kun neniu alia li volis dancij li ne ellasadis sian manon
kaj kiam iu alia venis inviti sin, li diris: „Tio estas mia dancantino.”
Cindrulino dancis gis la vespero kaj tiam si volis reiri hejmen.
La regido diris: „Mi akompanos vin,” car li volis ekscii, kiu
estas la bela knabino. Sed si forkuris de li kaj saltis en la kolom-
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bejon. La regido atendis la alvenon de T patro kaj rakontis al li,
ke la fremda knabino sin kasis en la kolombejo. La maljuna ekpensis: „Cu tio estas Cindrulino?” Oni devis alporti al li hakilon
kaj piocon por batfaligi la kolombejon, sed neniu estis en gi.
Kiam la trio revenis hejmen, Cindrulino en sia malpura vesto
kusis en la cindro kaj malhela olea lampeto brulis sur la kameno,
car la knabino estis rapide elsaltinta el la kolombejo tra posta
pordo kaj forkurinta al la avelarbo: tie si demetis la belan veston
kaj lasis gin sur la tombo; la birdo forprenis gin kaj si en sia
griza kitelo eksidis en la kuirejo sur la cindro.
En la sekvinta tago, kiam rekomencigis la balo kaj la gepatroj
kun siaj fratinoj forveturis, Cindrulino iris al la avelarbo kaj diris:
„Arbo kara, skuu, skuu vin,
Argenton, oron jetu sur min."

La birdo jetis veston ankoraü pli luksan ol en la unua tago.
Kiam la orfino aperis en la salono, ciuj ekmiris pro sia beleco.
JL,a regido jam atendis sin, doms
al si la manon kaj dancis nur
kun si. Kiam aliaj venadis kaj
invitis sin, li diris: „Tio estas
mia dancantino.” Vespere si
volis foriri, kaj laregafilo sekvis
sin por vidi, en kiun domon si
iras, sed si forkuris de li en la
gardenon post la domo. Tie
stans granda pirujo, sur kiu pendis plej belaj fruktoj, Si
suprenrampis tiel lerte kiel sciureto inter la brancojn. La
regido ne sciis, kie si sin kasis. Li atendis la alvenon de P patro
kaj diris al li: „La fremda knabino forkuris kaj sajnas al mi,
ke si saltis sur la pirarbon.” La patro pensis: „Cu tio estas Cindrulino?” Li ordonis alporti hakilon kaj faligis la arbon, sed neniu
estis sur gi* Kaj kiam la trio revenis hejmen, Cindrulino kusis
en la cindro, kiel ordinare, car si desaltis de la alia flanko de
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r arbo, redonis la belan veston al la birdo kaj surmetis la grizan
kitelon.
En la tria tago, kiam la gepatroj kaj fratinoj forveturis, Cindrulino ree iris al la tombo de 1' patrino kaj diris al la arbo:
„Arbo kara, skuu, skuu vin,
Argenton, oron jetu sur min.”

La birdeto Jetis al si tiel belan kaj brilan veston, kian neniu
iam posedis, kaj la pantofloj estis el pura oro. Kiam si venis
tiel vestita, ciuj miris tiel, ke ili ne sciis, kion diri. La regido
dancis nur kun si kaj kiam iu invitadis sin, li respondis: „Tio
estas mia dancantino.”
Vespere, kiam si estis forironta hejmen, la rega filo volis sin
akompani, sed si forkuris tiel rapide, ke li ne povis sekvi sin.
Sed li estis preparinta ruzon: la tuta stuparo estis smirita per
peco; kiam si kuris, sia maldekstra pantoflo algluigis kaj restis
sur la stupo. La regido levis gin, gi estis malgranda, gracia kaj
tuta el oro. En la sekvinta mateno li iris kun gi al la patro de
Cindrulino kaj diris: >,Sole tiu estos mia edzino, por kies piedo
taügas ci tiu ora pantoflo/' Ekgojis ambaü fratinoj, car ili havis
belajn piedojn; la pli aga iris en la kameron kun la pantoflo por
provi gin, kaj la patrino gin rigardis, sed bedaürinde la granda
piedfingro ne eniris, la pantoflo estis tro malgranda por si. La
patrino donis al si trancilon kaj diris: „Fortrancu la piedfingron;
kiam vi farigos regino, vi ne piedirados." La knabino fortrancis
la piedfingron, superforte enpusis la piedon en la pantoflon, kunpremis pro doloro la dentojn kaj iris renkonte al la regido. Li
prenis sin kiel fiancinon sur la cevalon kaj forrajdis kun si. Ili
devis preterrajdi la tombon; tie sidis sur la avelarbo du kolombetoj kaj vokis:
„Gruk-ru, gruk-ru, gruk-ru,
sango estas en la su’.

La suo estas tro malgranda, la vera fiancino ankoraü sidas hejme."
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La regido ekrigardis sian piedon kaj ekvidis la elfluantan
sangon. Li turnis la cevalon, redonis la malveran fiancinon kaj

diris, ke si ne estas la vera; la alia fratino devas surmeti la suon.
La dua iris en la kameron kaj sukcesis enmeti la piedfingrojn,
sed la kalkano estis tro granda. La patrino donis al si trancilon
kaj diris: „Fortrancu pecon de la kalkano: kiam vi estos regino,
vi ne piedirados.” La knabino fortrancis pecon de la kalkano,
superforte enpusis la piedon en la pantoflon, kunpremis pro
doloro la dentojn kaj iris renkonte al la regido. Li prenis sin kiel
fiancinon sur la cevalon kaj forrajdis kun si. Kiam ili preterrajdis
la avelarbon, la du kolombetoj sidis tie kaj vokis:
„Gruk-ru, gruk-ru, gruk-ru,
sango estas en la su\

La suo estas tro malgranda, la vera fiancino ankoraü sidas
hejme.”
Li rigardis sian piedon kaj vidis la elfluantan sangon, pro kiu
rugigis la blankaj strumpoj. Li turnis la cevalon, redonis la mal
veran fiancinon kaj diris: „Ankaü ci tiu ne estas la vera. Cu vi
havas neniun alian filinon?” „Ne, diris la patro, de mia mortinta edzino restis nur malgranda, mizera Cindrulino. Sed si
sendube ne povas esti la fiancino.” La regido volis vidi sin, sed
la duonpatrino respondis: „Ah, ne, ne eble; si estas tro malpura,
si ne povas sin montri.” La regido insistis, kaj oni devis alvoki
Cindrulinon. Si lavis al si la manojn kaj vizagon puraj, eniris,
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salutis la regidon, kiu donis al si la oran pantoflon; si eksidis sur
benketo, eltiris la piedon el la pe?a ligna suo kaj metis en la
pantoflon, kiu estis kvazaü fandita por si* Kaj kiam si levigis kaj
la regido ekvidis sian vizagon, li rekonis la belan knabinon, kiu
dancis kun li, kaj ekkriis: „Jen la vera fiancino.” La duonpatrino
kaj la fratinoj ektimis kaj paligis pro kolero, kaj li prenis Cindrulinon sur la cevalon kaj forrajdis kun si. Kiam ili preterrajdis
la avelarbon, la du kolombetoj vokis:
„Gruk-ru, gruk-ru, gruk-ru,
sango ne estas en la su'.

La suo ne estas tro malgranda. La veran fiancinon li kondukas
hejmen.”
Dirinte tion, ili deflugis de T arbo kaj eksidis sur la sultroj de
Cindrulino, unu sur la dekstra, la alia sur la maldekstra, kaj
restis tie.
Kiam venis la tempo de 1* edzigo, la malsinceraj fratinoj volis
per flato akiri la favoron de la juna regino kaj partopreni sian
felicon. Kiam la edzigontoj iris al la pregejo, la pli aga fratino
estis ce la dekstra flanko de Cindrulino, la malpli aga ce la mal
dekstra; la kolombetoj elpikis al ambaü po unu okulo. Poste,
dum la reveno, la pli aga estis ce la maldekstra flanko, la malpli
aga ce la dekstra: la kolombetoj elpikis al ambaü la alian okulon.
Tiel ilia malboneco kaj malsincereco estis punitaj per blindeco
etema.
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feblo „Kovru vla”
orazeno
Kaj bastono el saKo
Estis iam tajloro, kiu havis tri filojn kaj nur unu kaprinon.
Car la kaprino nutris per sia lakto la tutan familion, oni devis
doni al si bonan nutrajon kaj konduki sin ciutage sur la pastejon.
La filoj pastis sin unu post la alia. Foje la plej aga filo kondukis
sin en la tombejon, kie la plej bela herbo kreskis. §i pastis sin
tie kaj saltis. Vespere, kiam proksimigis la tempo por reveni
hejmen, li demandis: „Kaprino, cu vi estas sata?” La kaprino
respondis:
„Mangis mi kaj estas sata
De la herbo aromata.
Me, mee!”

„Venu do hejmen/' diris la junulo, prenis sian snuron, kon
dukis sin en la stalon kaj alligis, „Cu la kaprino havis sufice da
nutrajo?" demandis la maljuna tajloro. „Ho jes,M respondis la
filo, „mangis si kaj estas sata de la herbo aromata/' Sed la patro
volis mem konvinkigi, iris en la stalon, karesis la karan beston
kaj demandis: „Kaprino, cu vi estas sata?" La kaprino respondis:
„Saltis mi, nenion trovis,
Kiel mi satigi povis?
Me! mee!”

„Kion mi aüdas!” ekkriis la tajloro, kuris al la knabo kaj diris:
„MensoguloJ Vi diris, ke la kaprino estas sata, kaj lasis sin fasti?"
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En granda kolero li prenis de 1' muro la ulnon kaj per batoj
forpelis la filon.
En la sekvinta tago estis la vico de la dua filo. Li trovis apud
la plektobarilo de 1' gardeno lokon, kie kreskis bela herbo. La
kaprino mangis gin kaj lasis neniom. Vespere, kiam proksimigis
la tempo por reveni hejmen, li demandis: „Kaprino, cu vi estas
sata?" La kaprino respondis:
„Mangis mi kaj estas sata
De la herbo aromata.
Me! mee!”

„Venu do hejmen/' diris la junulo, tiris sin en la stalon kaj
alligis. „Cu la kaprino havis sufice da nutrajo?" demandis la
maljuna tajloro. „Ho jes/' respondis la filo, „mangis si kaj estas
sata de la herbo aromata/' La tajloro, kiu volis mem vidi tion,
iris en la stalon kaj demandis: „Kaprino, cu vi estas sata?" La
kaprino respondis:
„Saltis mi, nenion trovis,
Kiel mi satigi povis?
Me! mee!”

„Sendia fripono!" kriis la tajloro, „li lasis fasti tiel noblan
bestoni" kaj forpelis lin per la ulno.
Venis la vico de 1' tria filo. Por bone plenumi la taskon, li
trovis arbetaron kun plej belaj folioj kaj pastis tie la kaprinon.
Vespere, kiam li estis revenonta, li demandis: „Kaprino, cu vi
estas sata?" La kaprino respondis:
„Mangis mi kaj estas sata
De verdajo aromata.
Me! mee!”

„Venu do hejmen," diris la knabo, kondukis sin en la stalon
kaj alligis. „Cu la kaprino havis sufice da mangajo?" demandis
la maljuna tajloro. „Ho jes," respondis la filo, „mangis si kaj
estas sata de verdajo aromata." La tajloro ne fidis, iris en la
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stalon kaj demandis: „Kaprino, cu vi estas sata?" La malica
besto respondis:
„Saltis mi, nenion trovis,
Kiel mi satigi povis?
Me! mee!”

„Gento de mensoguloj!" ekkriis la tajloro, „unu same sendia
kaj malzorga, kiel alia! Trompu alian, malsagulon!" Koléra li
kuris en la domon kaj tiel drasis per la ulno la dorson de V knabo,
ke la junulo forkuris.
La maljuna tajloro restis sola kun la kaprino. En la sekvinta
tago li iris en la stalon, karesis la kaprinon kaj diris: „Venu,
kara besteto, mi mem kondukos vin en la pastejon." Li kondukis
sin al verdaj plektobariloj, al altaj herboj kaj en aliajn lokojn, kie
la kaprinoj volonte sin pastas: „Tiucifoje vi satmangos laü via
vol o/’ diris li kaj pastis sin gis la vespero. Tiam li demandis:
„Kaprino, cu vi estas sata?" Si respondis:
„Mangis mi kaj estas sata
De la herbo aromata.
Me! mee!"

„Venu do hejmen," diris la tajloro, kondukis sin en la stalon
kaj alligis. Forirante li sin returnis al si kaj demandis ankoraü
unu fojon: „Fine vi satmangis?" Sed la kaprino kondutis kontraü
li ne pli bone ol kontraü la aliaj kaj respondis:
„Saltis mi, nenion trovis,
Kiel mi satigi povis?
Me! mee!”

Aüdinte tion, la tajloro ekmiris kaj komprenis, ke li maljuste
forpelis siajn filojn. „Atendu!" kriis li, „vi sendanka kreitajo!
Ne suficas forpeli vin. Mi signos vin tiel, ke vi neniam kuragos
montri vin inter honestaj tajloroj." Li rapide alportis razilon,
sapumis la kapon de la kaprino kaj razis §in glata, kvazaü manplato. Car la ulno tro honorus sin, li alportis vipon kaj tiel regalis
sin, ke la kaprino forkuris salte.
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La tajloro, tute sola, ekmalgojis. Li dezirus havi ce si la filojn,
sed neniu sciis, kien forpelis ilin la sorto. La plej aga farigis
lemanto de lignajisto. Li lernis diligente kaj persiste. Kiam
venis la tempo entrepreni metian migradon, la majstro donacis
al li tablon. Gi estis tute simpla kaj el ordinara ligno, sed havis
bonegan econ: kiam oni starigis gin antaü sin kaj diris: „Tableto,
kovru vin/' la bona tablo tuj estis kovrita per pura tuko, aperis
sur gi telero, trancilo kaj forko, pladoj kun rostajoj kaj kuirajoj
kaj granda glaso da ruga brila vino, kiu gojigis la koron. La
junulo pensis: „Tio suficos por tuta via
vivo/' kaj esperplena ekiris en la vastan
mondon. Li tute ne zorgis, cu gastejo estas
bona, cu oni povas trovi tie mangon aü
ne. Se tio placis al li, li ec tute ne eniradis,
sed sur kampo aü herbejo aü en arbaro li
demetis de 1' dorso la tablon, starigis gin
antaü sin kaj diris: „Kovru vin!" kaj li
havis cion, kion li bezonis. Fine li ekdeziris
reveni al la patro, esperante, ke lia kolero dume kvietigis kaj ke
li volonte akceptos la filon kun la tablo „kovru vin." Vespere li
venis en gastejon plenan de vojagantoj, kiuj afable invitis lin
sidigi ce ilia tablo, car alie li nenion ricevos. „Ne," respondis la
lignajisto, „mi ne volas forpreni de via buso la lastajn pecojn,
prefere mi mem regalos vin." Ili ridis, pensante, ke li sercas, sed
li starigis la lignan tablon en la mezo de 1' cambro kaj diris:
„Tablo, kovru vin!" Tuj la tablo estis kovrita per mangajoj,
kiajn ne povus liveri la kuirejo de 1' mastro. La odoro agrable
tiklis la nazojn de 1' gastoj. „Sinjoroj, mi petas vin, al la tablo!"
diris la lignajisto. Li ne bezonis inviti ilin duan fojon; ili proksimigis, eltiris la trancilojn kaj brave komends la atakon. Plej
muite mirigis ilin, ke apenaü iu plado malplenigis, tuj aperis
alia tute plena. La mastro staris en angulo, rigardis kaj ne sciis,
kion diri. Li pensis: „Utila estus tia kuiristo en via gastejo!"
La lignajisto kaj liaj kunuloj amuzigis gis malfrua nokto. Fine
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ili iris dormi. Ankaü la junulo kusigis kaj starigis la tablon apud
la muro. La pensoj ne lasis la mastron trankvila. Li rememoris,
ke li posedas tute similan tablon en la subtegmento, senbrue
alportis gin kaj lasis gin, preninte la miraklan. En la sekvinta
tago la lignajisto pagis por la nokto, nenion rimarkinte prenis
la tablon kaj foriris. Tagmeze li venis al la patro, kiu akceptis
lin kun granda gojo. „Kara filo,” demandis li, „kion vi ellernis?”
„Patro, mi estas lignajisto.” „Bona metio,” respondis la maljunulo, „sed kion vi alportis de via migrado?” „La plej bona
afero, kiun mi alportis, estas ci tiu tableto.” La tajloro rigardis
la tableton de ciuj flankoj kaj diris: „Via majstroverko ne valoras
muite, gi estas malnova kaj malbona tableto.” „Sed gi estas
tableto „kovru vin/' respondis la filo. „Kiam mi starigas gin
kaj diras: kovru vin, tuj aperas sur gi bongustaj mangajoj kaj
vino, kiu gojigas la koron! Invitu ciujn parencojn kaj amikojn,
la: tableto regalos ilin kaj ciuj satmangos.” Kiam la gastoj kunvenis, li starigis sian tableton en la mezo de P cambro kaj diris:
„Tableto, kovru vin!” Sed la tableto ne movigis kaj staris malplena kiel ciu alia, kiu ne komprenas la sorcvortojn. La malfelica
junulo komprenis, ke oni sangis al li la tableton. Li hontis, ke
li sajnis mensogulo, kaj la parencoj ridis lin kaj devis reveni
hejmen kun malplena stomako. La patro rekomencis sian tajloran
laboron, kaj la filo eklaboris ce majstro.
La dua filo venis al muelisto kaj farigis lia lernanto. Kiam li
jam ellernis la metion, la majstro diris: „Via konduto ciam estis
laüdinda, rekompence mi donacos al vi neordinaran azenon, kiu
ne tiras veturilon, nek portas sakojn.” „Kion do gi faras?”
demandis la junulo. „Gi sputas oron,” respondis la majstro. „Se
vi starigas gin sur tuko kaj diras: „briklebrit”, la bona besto
sputas al vi oron, malantaüe kaj antaüe.” „Bona afero,” diris
la junulo, dankis la majstron kaj foriris en la vastan mondon.
Kiam li bezonis monon, li nur diris al la azeno „briklebrit”, kaj
la oro falis kvazaü pluvo; li nur kolektis gin de 1' tero. Cie, kien
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li venis, la plej bonaj objektoj ne estis tro bonaj por li, kaj ju
pli karaj ili estis, des pli bone, car lia poso ciam estis plena. lom
da tempo li migris tiamaniere en la mondo kaj fine ekpensis:
„Mi devas trovi mian patron; kiam mi venos kun mia azeno,
li forgesos la koleron kaj bone min akceptos." Li eniris okaze
en la saman gastejon, kie oni stelis al lia frato la tableton. Li
kondukis post si la azenon, kaj la mastro volis alligi gin, sed la
junulo diris: „Mi dankas vin, mi mem kondukos mian grizulon
en la stalon kaj mem alligos gin, car mi devas scii, kie gi staras."
Tio sajnis stranga al la mastro kaj li pensis, ke tiu, kiu mem
devas zorgi pn sia azeno, ne havas tre
plenan poson. Sed kiam la veninto metis
la manon en la poson, eltiris du orajn
monerojn kaj mendis bonan vespermangon, li large malfermis la okulojn, ekkuris
kaj elektis, kion li havas plej bonan en la
provizejo. Post la vespermango la gasto
demandis, kiom li suldas. La mastro ne
sparis la poson de T junulo kaj diris, ke li
devas aldom ankorau du orajn monerojn, L.a junulo sercis en ia
poso, sed trovis tie nenion. „Atendu momenton, sinjoro mastro,"
diris li, „mi iros kaj alportos monon," kaj kunprenis la tablotukon.
La mastro komprenis neniom, scivola sekvis lin senbrue kaj, car la
gasto riglis la pordon de P stalo, li rigardis tra fendo. La muelisto
sternis la tukon sub la azeno kaj ekkriis: „briklebrit" — kaj en
la sama momento la besto komencis sputi la oron, kiu falis kvazaü
hajlo. „Mil diabloj," diris la mastro, „jen tute novaj dukatoj!
Ne malbona estas tia monujo!" La gasto pagis sian kalkulon kaj
kusigis; la mastro nokte steliris en la stalon, elkondukis la moneriston kaj alligis anstataüe alian azenon.
En la sekvinta mateno la muelisto frue foriris kun la azeno,
suspektante nenion, Tagmeze li venis al la patro, kiu goje lin
akceptis. „Kion vi ellernis, kara filo?" demandis la patro. „Patro,
mi estas muelisto." „Kion vi alportis de via migrado?" „Nur
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azenon.” „Ne mankas azenoj ci tie,” diris la tajloro, „mi preferus
bonan kaprinon.” „Gi ne estas ordinara besto, gi estas mirakla
azeno: kiam mi diras: „briklebrit”, la bona kreitajo sputas plentukon da oro. Invitu ciujn parencojn, mi ilin ciujn faros ricaj
homoj.” „Tio tre placas al mi/' diris la patro, „mi plu ne turmentos min per la kudrado.” Kaj li rapidis kunvoki la parencojn.
Kiam ciuj kunvenis, la muelisto petis ilin sidigi, stemis la tukon
kaj alkondukis la azenon. „Atentu nun,” diris li kaj ekkriis
„briklebrit” — sed tio, kio falis sur la tukon, ne similis orajn
monerojn. Montrigis, ke la besto ne scias la artifikon, car ne ciu
azeno gin scias. Malgoja farigis la mieno de la kompatinda
muelisto; li komprenis, ke oni trompis lin, petis pardonon de
la parencoj, kiuj devis foriri same malricaj, kiel ili venis. La
tajloro rekoméncis sian laboron, kaj la filo sin dungigis en muelejo.
La tria filo farigis lernanto de tornisto kaj car la metio estas
malfacila, li lernis pli longe ol la fratoj. Ili sciigis al li per letero
sian malsukceson kaj kiel la gastejestro stelis al ili en la lasta
vespero la miraklajn donacojn. Kiam la tornisto ellernis la metion,
la majstro rekompence por lia bona konduto donacis al li sakon
kaj diris: „En gi estas bastono.” „La sakon mi metos sur la
dorson, gi povos estis utila al mi, sed por kio taügas la bastono?
Gi estos nur superflua sargo.” „Mi tuj klarigos al vi,” diris la
majstro, „se iu ofendos vin, vi diru nur: „Bastono, el la sako!”
kaj la bastono elsaltos inter la homojn kaj tiel dancos sur iliaj
dorsoj, ke ili ne povos movigi ok tagojn; gi cesos bati ne pli
frue, ol kiam vi diros: „Bastono, en la sakon!” La junulo dankis
lin kaj ekiris kun la sako sur la dorso. Ciufoje, kiam iu tro proksimigis al li kaj volis lin tusi, li diris: „Bastono, el la sako!” La
bastono saltis eksteren kaj batis la surtutojn aü kamizolojn sur
la dorsoj, ne atendante senvestigon; rapide gi laboris kaj neniu
atendis longe sian vicon! La juna tornisto venis vespere en la
gastejon, kie liaj fratoj estis trompitaj. Li metis la sakon antaü
si sur la tablon kaj komencis rakonti pri cio rimarkinda, kion li
vidis en la mondo. „Jes,” diris li, „ekzistas tabletoj „kovru vin”,
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orazenoj kaj alio simila — bonaj objektoj, kiujn mi ne malsatas;
sed cio tio valoras neniom kompare kun la trezoro, kiun mi akiris
kaj kiun mi havas en la sako." La mastro levis la orelojn: „Kion,
mil diabloj, li pose das," pensis li, „kredeble la sako estas plena
de diamantoj. Mi tre dezirus aligi ilin al la tableto kaj azeno,
car ciuj bonaj aferoj kunigas triope." Kiam venis la tempo por
dormi, la gasto sin etendis sur la benko kaj sub la kapon metis
la sakon, kiel kusenon. Kiam la mastro pensis, ke la junulo jam
profunde dormas, li proksimigis, senbrue kaj singarde tiris la
sakon provante, cu li sukcesos fortiri gin kaj meti anstataüe alian.
La tornisto jam longe atendis tion kaj kiam la mastro estis forte
tironta, la junulo ekkrus: „Bastono, el
la sako!" La bastono tuj elsaltis al la
stelisto kaj malavare regalis lin. La
mastro kriis, petante kompaton, sed ju
pli laüte li kriis, des pli forte la bastono
batis la takton sur lia dorso. Fine tute
senfortiginta la mastro falis teren. Tiam
la tornisto diris: „Se vi ne redonos la
tableton „kovru vin" kaj la orazenon,
la danco tuj rekomencigos." „Oh, ne,
ne, diris la mastro per mallauta voco, „mi volonte redonos
cion, nur ordonu la malbenitan koboldon reveni en la sakon."
La junulo diris: „Bone, mi ekkompatos vin, sed memoru bone
la lecionon!" Li ekkriis: „Bastono, en la sakon" kaj liberigis la
mastron.
En la sekvinta tago la tornisto ekiris al la patro kun la tableto
„kovru vin" kaj kun la orazeno. La patro goje akceptis lin kaj
demandis, kion li ellernis. „Kara patro," diris la junulo, „mi
estas tornisto." „Bela metio!" diris la patro, „kaj kion vi alportis
de via migrado?" „Multvaloran objekton, kara patro, bastonon
en la sako." „Kion?" ekkriis la patro, „bastonon? Gi ne indis
la penon! Vi povas fari gin ankaü ce ni el iu ajn branco." „Sed
ne tian, kara patro! Kiam mi diras al gi: „Bastono, el la sako,"
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gi elsaltas kaj batas tiujn, kiuj havas malbonajn intencojn kontraü
mi. Gi ne cesas, gis ili kusas tere kaj petas kompaton. Rigardu,
per gi mi reprenis la tableton „kovru vin” kaj la orazenon, kiujn
la gastejmastro fripone Itelis al miaj fratoj. Alvoku ilin ambaü
kaj invitu ciujn parencojn, mi regalos ilin kaj plenigos iliajn
polojn per oro.” La maljuna tajloro ne tre fidis, kunvokis tarnen
la parencojn. La tornisto sternis tukon en la cambro, enkondukis
la orazenon kaj diris al la frato: „Nu, kara frato, parolu kun
gi.” La muelisto diris „briklebrit” kaj en la sama momento oraj
moneroj ekpluvis sur la tukon. La azeno ne cesis, gis ciuj havis
tiom da oro, ke ili ne povis forporti pli muite. (Mi vidas, ke
ankaü vi dezirus esti kun ili!) Poste la tornisto alportis la tableton
kaj diris: „Nu, kara frato, parolu kun gi” Apenaü la lignajisto
diris: „kovru vin,” gi jam estis kovrita kaj plena de plej bonaj
mangajoj. Komencigis festeno, kian la bona tajloro neniamantaüe
vidis en sia domo; la tuta parencaro restis kune gis la noktomezo;
ciuj estis gajaj kaj kontentaj. La tajloro llosis en la sranko la
kudrilon, fadenojn, gladilon kaj ulnon kaj vivis kun siaj tri filoj
vivon felican kaj trankvilan.
Sed kia estis la sorto de P kaprino, pro kiu la tajloro forpelis
siajn filojn? Mi rakontos tion al vi. Si hontis pro sia senhara
kapo kaj kasis sin en neston de vulpo. Kiam la vulpo revenis
hejmen, paro da grandaj okuloj ekbrilis antaü gi en la mallumo.
Gi ektimis kaj forkuris. Urso renkontis gin kaj, vidante gian
konfuzon, demandis: „Kio estas al vi? Kial vi faras grimacojn?”
„Ah,” respondis la flavulo, „terura monstro sidas en mia nesto!
Gi ekrigardis min per siaj fajraj okuloj.” „Ni tuj forpelos gin,”
diris la urso, iris kun la vulpo al gia nesto kaj ekrigardis internen;
sed kiam gi vidis la fajrajn okulojn, ankaü gi ektimis kaj forkuris
de la terura besto. Abelo renkontis la urson kaj, vidante, ke gi
ne sentas sin tre bone en sia haüto, diris: „Urso, kia malgoja
mieno, kie estas via gajeco?” „Ne babilu> terura besto kun fajraj
okuloj sidas en la nesto de V flavulo kaj ni ne povas gin forpeli.”
La abelo diris: „Mi domagas vin, urso. Mi estas malgranda,
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malforta kreitajo, kiun vi tute ne rigardas sur via vojo, tarnen
mi esperas, ke mi povos vin helpi.” öi flugis en la vulpan neston,
sidigis sur la glata, razita kapo de 1' kaprino kaj tiel forte sin
pikis, ke si elsaltis, kriis mei mee! kaj forkuris kiel furioza en la
arbaron. De tiu tempo neniu scias, kie si estas.
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Iu patro havis du filojn. La pli aga estis saga, prudenta kaj
lerta, la pli juna estis malsaga, povis nenion kompreni kaj lerni.
La homoj, rigardante lin, diris: „Li estos sargo por la patro!"
Kiam oni devis ion fari, ciam la pli aga devis gin plenumi; sed
kiam la patro sendis lin malfrue vespere aü nokte, kaj la vojo
estis tra tombejo aü alia timiga loko, li ciufoje respondis: „Oh
ne, patro, mi ne iros tien, mi timas." Ki^m vespere ce la fajrujo
oni rakontis fabelojn, kiuj tremigis la aüskultantojn, ili iafoje
diris: „Ah, kiel mi timas!" sed la pli juna sidas en angulo, aüskultas, kaj ne povas kompreni, kion tio signifas. „Oni ciam diras:
mi timas! mi timas! Mi ne timas, kredeble tio estas artifiko, kiun
mi ne konas."
Foje la patro diris al li: „Aüskultu, vi en la angulo, vi farigas
granda kaj forta. Vi devas ion ellerni kaj mem trovi por vi la
panon. Vi vidas, kiel via frato penas, sed via laboro ciam estas
vana/' „Patro," respondis la filo, „mi volonte lernus ion; mi
volus ellerni, kio estas la timo, mi tute ne komprenas tion." La
pli aga ridis kaj pensis: „Dio mia, kia malsagulo estas mia frato,
li neniam taügos por io: se ne lernas la infano, gi ne estos kapitano."
Post iom da tempo orgenisto vizitis la domon. La patro plendis
pri sia cagreno kaj rakontis, ke la pli juna filo taügas por nenio,
nenion scias kaj lernas nenion: „Imagu, kiam mi demandis lin,
kiun metion li volas lerni, li respondis, ke li dezirus ellerni, kio
estas la timo," „Se sole tion li deziras," respondis la orgenisto,
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„li povas gin ellerni ce mi; lasu lin en mian domon, mi lin poluros."
La patro estis kontenta/car li pensis: „En ciu okazo la knabo
iom profitos." La orgenisto prenis la knabon en sian domon kaj
li devis sonorigi en la pregejo. Post kelke da tagoj la orgenisto
vekis la knabon noktomeze, ordonis al li levigi, suriri la pregejan
turon kaj sonorigi* „Mi instruos vin, kio estos la timo," pensis
la orgenisto kaj iris sekrete antaüe. La knabo suriris la turon,
cirkaürigardis kaj kiam li volis preni en la manon la snuron, li
ekvidis sur la stuparo, kontraü la fenestro, blankan figuron. „Kiu
estas tie?" demandis li, sed la figuro ne respondis, ne movigis.
„Respondu," ekkriis la junulo, „aü iru for, vi havas ci tie nokte
nenion por fari!" La orgenisto staris senmova, por kredigi al la
junulo, ke tio estas fantomo. La knabo ree kriis: „Kion vi volas?
Parolu, se vi estas honesta homo; se ne, mi faligos vin de 1' stu
paro." La orgenisto pensis: „Li tion ne faros," ne respondis
kaj staris kvazaü stona. La knabo trian fojon alparolis lin, sed
vane. Tiam li ekkuris kaj tiel depusis de 1* stuparo la fantomon,
ke gi rulfalis dek stupojn kaj restis senmova en angulo. La knabo
sonorigis, revenis en la domon, ne dirinte ec unu vorton, kusigis
kaj ekdormis. La edzino de V orgenisto longe atendis la edzon,
sed li ne revenis. Fine si ektimis, vekis la knabon kaj demandis:
„Cu vi ne scias, kie restis mia edzo? Li suriris antaü vi la turon/'
„Ne," respondis la knabo. „Iu staris sur la stuparo kontraü la
fenestro, kaj car li volis nek respondi, nek foriri, mi pensis, ke
li estas stelisto kaj mi faligis lin de 1' stuparo. Iru tien, vi vidos,
cu tio estis via edzo. Se jes, granda domago estas." La virino
kuris tien kaj trovis la edzon en angulo; li kusis kaj gemis, car
unu lia piedo estis rompita.
Si portis la edzon malsupren kaj kun laütaj krioj rapidis al
la patro de 1' junulo. „Via filo," kriis si, „kaüzis grandan malfelicon! Li dejetis mian edzon de V stuparo, tiel ke li rompis unu
piedon al la malfeliculo. Reprenu la friponon el nia domo!" La
patro ektimis, kuris al la knabo kaj severe riprocis lin: „Kiaj
sendiaj agoj! La diablo, sajnas, inspiris vin!" „Patro," respondis
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li, „aüskultu min, mi estas senkulpa: li staris en la mallumo, kiel
iu, kiu havas malbonajn intencojn. Mi ne sciis, kiu li estas kaj
trifoje mi admonis lin respondi aü foriri." „Ah/' diris la patro,
„vi alpörtas nur malfelicojn. For de miaj okuloj, mi ne volasplu
vidi vin." „Bone, patro, atendu nur gis la tagigo; mi foriros lerni
la timon: mi scios arton, kiu nutros min!" „Lernu, kion vi volas,"
diris la patro, „tio estas por mi indiferenta. Jen estas 50 talaroj,
iru en la vastan mondon kaj al neniu diru, de kie vi venas kaj
kiu estas via patro, car mi hontas pro vi!" „Bone, patro, kiel vi
volas. Se vi postulas nenion plu, mi povas facile plenumi vian
volon."
Kiam levigis la suno, la knabo metis la talarojn en la poson,
ekiris sur la grandan vojon kaj sencese ripetis al si: „Ah, se mi
timus, se mi timus." Homo iris sur la vojo, aüdis la vortojn,
kiujn la knabo diris al si mem, kaj kiam ili proksimigis al pendigilo, li diris: „Cu vi vidas tie la arbon, kie sep junuloj festis
la edzigon kun la filino de Y snurfaristo kaj nun lernas flugi:
sidigu tie kaj atendu la nokton, vi lernos la timon." „Se oni
bezonas nenion plu, la afero estas facile farebla. Revenu morgaü
matene: se mi tiel rapide lernos la timon, vi ricevos miajn 50
talarojn." La knabo iris al la pendigilo, sidigis sub gi kaj atendis
gis la vespero. Estis malvarme, la knabo ekbruligis fajron; sed
noktomeze ekblovis tiel malvarma vento, ke la knabo ne povis
sin varmigi malgraü la fajro. Kiam li vidis, ke la vento movas
la pendigitojn, kiuj tusegas unu alian, li pensis: „Mi frostigas
ci tie ce la fajro, kiel ili devas frostigi kaj tremi tie supre!" Li
estis kompatema: li alstarigis stupetaron, supreniris, malligis
ciujn sep kaj portis ilin malsupren. Poste por ekflamigi la karbojn
li blovis sur la fajron kaj sidigis ilin cirkaüe. Sed ili sidis senmovaj kaj la fajro ekbruligis iliajn vestojn. „Gardu vin," kriis la
knabo, „alie mi ree vin pendigos!" La mortintoj aüdis nenion,
silentis, kaj iliaj cifonoj brulis. La knabo ekkoleris kaj diris: „Vi
ne volas vin gardi? Bone, sed mi tute ne intencas bruli kun vi,"
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li ree pendigis ilin, sidigis ce la fajro kaj ekdormis. En la
sekvinta tago venis al li la sama homo por ricevi la 50 talarojn
kaj diris: „Nun vi scias, kio estas la timo!" „Ne/' respondis la
knabo, „de kie mi povus scii? Ci tiuj supre ne malfermis la buson;
ili estis tiel malsagaj, ke ili lasis bruli siajn cifonojn." La homo
vidis, ke li ne ricevos la 50 talarojn, foriris kaj diris: „Tian mi
ne vidis ankoraü!"
La knabo iris sian vojon kaj ree ripetis al si: „Ah, se mi timus,
se mi timus!" Veturigisto, kiu iris post li, demandis: „Kiu vi
estas?" „Mi ne scias," respondis la junulo. La veturigisto
daürigis: „De kie vi venas?" „Mi ne scias." „Kiu estas via
patro?" „Tion mi ne povas diri." „Kion vi murmuras sencese?"
„Mi volus lerni la timon, sed neniu povas instrui min." „Cesu
babili sensencajojn," diris la veturigisto, „iru kun mi, eble mi
logigos vin." La knabo iris kun la veturigisto, kaj vespere ili
venis en gastejon, kie ili estis pasigontaj la nokton. Enirante en
la cambron, la knabo ree diris: „Ah, se mi timus, se mi timus!"
La mastro, aüdinte tion, ekridis kaj diris: „Se vi tion sercas, vi
trovos ci tie bonan okazon." „Silentu!" diris lia edzino, „multaj
kuraguloj jam perdis tie la vivon. Domage estus, se ci tiuj belaj
okuloj ne vidus plu la tagan lumon." La knabo diris: „Kiel ajn
malfacila gi estas, mi volas gin lerni, mi ja por tio migras en la
mondo." Li ne lasis la gastejmastron trankvila, gis ci tiu rakontis,
ke ne malproksime estas malbenita kastelo, kie li povas lerni la
timon, se li nur pasigos tie tri noktojn. La rego promesis al tiu,
kiu kuragos tion fari, sian filinon kiel edzinón, kaj la filino estas
la plej bela virgulino en la tuta mondo. En la kastelo estas ankaü
grandaj trezoroj, gardataj de malbonaj spiritoj; oni povus akiri
ilin kaj farigi riculo. Multaj kuraguloj jam estis interne, sed
ankoraü neniu eliris. En la sekvinta tago la knabo iris al la rego
kaj diris: „Se vi permesos, mi pasigos tri noktojn en la
kastelo." La rego ekrigardis lin kaj car la knabo placis al li/ li
diris: „Vi povas peti tri aferojn, sed nur senvivajn objektojn,
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kaj vi povos kunporti ilin en la kastelon.” La junulo respondis:
„Mi petas fajron, tornilon kaj lignajistan stablon kun trancilo.”
La rego ordonis cion ci porti tage en la kastelon. Kiam proksimigis la nokto, la knabo eniris en la kastelon, ekbruligis helan
fajron en unu cambro, metis apude la stablon kun la trancilo,
sidigis sur la tornilo kaj diris: „Ah, se mi timus! Sed ankaü ci
tie mi ne lernos la timon.” Antaü noktomezo li volis flamigi la
fajron: kiam li blovis, io ekkriis en angulo: „Miaü, miaü, kia
malvarmo!” „Malsaguloj, kial vi krias? Venu al la fajro kaj
varmigu vim” Apenaü li tion diris, elsaltis du grandaj katoj,
sidigis ce ambaü liaj flankoj kaj sovage rigardis lin per siaj
fajraj okuloj. Post momento, kiam ili jam varmigis sin, ili diris:
„Kolego, cu vi ne volas ludi kartojn?” „Kial ne,” respondis li,
„sed montru viajn piedojn!” Ili etendis siajn ungegojn. „Ah,”
diris li, „kiel longaj ungoj! Atendu, mi devas ilin detranci.” Li
kaptis ilin sur la nuko, sidigis sur la stablo, sraübis iliajn piedojn
kaj diris: „Mi vidis fiajn fingrojn, mi jam ne volas ludi kun vi.”
Li mortigis la katojn kaj jetis en akvon. Apenaü li kvietigis la
du ludkunulojn kaj sidigis ce la fajro, el ciuj anguloj venis nigraj
katoj kaj hundoj nigraj, ligitaj per fajraj cenoj, pli kaj pli multenombraj tiel, ke li ne povis forpusi ilin. Ili kriis terure, pasis
en la fajron, disjetis la karbojn kaj volis estingi gin. Momenton
li rigardis kviete, sed ili fine tedis lin, li kaptis la trancilon,
ekkriis: „For, kanajloj!” kaj senkompate hakis dekstren kaj
maldekstren. Parto forkuris, parton li mortigis kaj jetis en la
lageton. Kiam li revenis, li flamigis fajron el la eroj kaj varmigis
sin. Kiam li sidis tiamaniere, liaj okuloj ne volis plu esti malfermitaj kaj li deziris dormi. Li cirkaürigardis kaj ekvidis en la
angulo grandan liton. „Gustatempe,” diris li kaj kusigis. Sed
apenaü li fermis la okulojn, la lito ekveturis kaj veturis tra la
tuta kastelo. „Bone, tre bone,” diris la knabo, „kuru rapide!”
La lito ruligis kvazaü al gi estus jungitaj ses cevaloj, trans la
sojlojn kaj stuparojn, supren kaj malsupren. Subite, krak krak, gi
renversigis kaj kusis sur li kvazaü monto. Sed li dejetis kovrilojn
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kaj kusenojn, eligis kaj diris: „Veturu, al kiu tio placas." Li
kusigis ce la fajro kaj dormis gis la tagigo. Matene la rego venis
kaj vidante lin kusanta sur la planko, pensis, ke la fantomoj
mortigis lin kaj ke li estas malviva. „Domage, tiel bela homo!"
diris la rego. La junulo aüdis tion, levigis kaj diris: „Ankoraü
ne!" La rego ekmiris, sed gojis kaj demandis, kiel pasis la nokto.
„Tre bone," respondis la knabo, „pasis unu, pasos ankaü la
ceteraj." Kiam li venis en la gastejon, la mastro large malfermis
la okulojn: „Neniam mi supozis, ke mi ree vidos vin vivanta;
nun vi ellernis la timon?" „Ne, cio estas vana. Se iu povus klarigi
gin al mi!"
En la sekvinta nokto li ree iris en la malnovan kastelon, sidigis
ce la fajro kaj rekomencis sian kanton: „Ah, se mi timus, se mi
timus!" Kiam venis la noktomezo, eksonis bruo kaj krioj pli
kaj pli laütaj. Post momento cio eksilentis; fine el la kamentubo
aperis duono da homo kaj falis antaü li. „Tio ne suficas," kriis
li, „kie estas la alia duono?" La bruo rekomencigis, io furioze
kriegis, kaj la alia duono falis. „Atendu!" diris la junulo, „mi
ekflamigos por vi la fajron." Kiam li tion faris, li ekvidis, ke
ambaü duonoj kunigis kaj terura homo sidis sur lia loko. La
knabo diris: „Mi ne konsentas, la benko estas mia." La homo
volis lin forpusi, sed la knabo ne cedis, depusis la monstron kaj
sidigis sur sia loko. Dume falis pli muite da homoj, unu post
alia. Ili alportis naü kadavrajn krurojn kaj du kadavrajn kapojn,
starigis la krurojn kaj ekludis keglojn. Ankaü la junulo ekdeziris
ludi kaj demandis: „Aüskultu, cu vi akceptos min?" „Jes, se vi
havas monon." „Mi havas sufice da mono, sed viaj kegloj ne
estas sufice rondaj." Li prenis la kapojn, metis ilin en la tornilon
kaj rondigis. „Nun ili pli bone ruligos," diris li „al la ludo!"
Li ludis kun ili kaj perdis iom da mono, sed kiam la dekdua
horo eksonoris, cio malaperis antaü liaj okuloj. Li kusigis kaj
trankvile ekdormis. En la sekvinta tago venis la rego kaj de
mandis: „Kiel pasis la dua nokto?" „Mi ludis keglojn," respondis
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li> »kaj perdis kelke da heleroj.” „Vi do ne timis?” „Tute ne,
gaje estis! Ah, se mi scius, kio estas la timo!”
En la tria nokto li ree sidigis sur sia benko kaj tediginta diris:
»Ah, se mi timus!” En malfrua horo ses grandaj viroj venis kaj
alportis cerkon. La knabo diris: „Certe tio estas mia kuzo, kiu
mortis antaü kelke da tagoj,” faris invitan geston kaj ekkriis:
„Venu, kuzeto, venu!” Ili metis la cerkon sur la plankon; li
proksimigis kaj demetis la kovrilon: tie kusis malvivulo. La knabo
tusis lian vizagon, sed gi estis malvarma kiel glacio. „Atendu,”
diris li, „mi iom varmigos vin/' Li iris al la fajro, varmigis sian
manon kaj metis gin sur la vizagon de T mortinto, sed la kadavro
restis malvarma. La knabo prenis gin el la cerko, sidigis ce la
fajro, metis la malvivulon sur siajn genuojn kaj frotis giajn
brakojn por fluigi la sangon. Kiam tio ne efikis, li ekpensis: kiam
du kusas kune en la lito, ili varmigas sin reciproke. Li do portis
gin en la liton, kovris gin kaj kusigis ce gia flanko. Post momento
la mortinto varmigis kaj komencis movigi. La knabo diris: „Vi
vidas, kuzo, se mi ne estus vin varmiginta
Sed la mortinto
ekkriis: „Nun mi sufokos vin!” „Kio?” ekkriis la knabo. „Tia
estas via danko? Vi tuj revenos en la cerkon!” Li levis la mortinton,
jetis en la cerkon kaj fermis la kovrilon. La ses viroj ree aperis
kaj forportis la cerkon. „Mi ne povas timi, neniam mi lerncs ci
tie la timon.”
Homo enpasis, pli alta ol ciuj aliaj, terura; li estis maljuna kaj
havis longan blankan barbon. „Malnoblulo,” kriis li, „mi instruos al ,vi la timon: vi mortos.” „Ne rapidu,” respondis la
junulo, „se mi devas morti, ni antaüe priparolu la aferon.” „Vi
tuj ekkonos la pezon de mia mano,” diris la monstro. „Atendu
iom, ne fanfaronu; mi estas same forta kiel vi, eble pli forta.”
„Tion mi vidos,” diris la maljunulo. „Se vi estas pli forta, mi
lasos vin foriri. Venu kaj ni provu.” Tra mallumaj koridoroj li
kondukis lin en forgejon, prenis hakilon kaj per unu bato penetrigis la amboson en la teron. „Mi faros la samon pli bone,”
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diris la knabo kaj iris al la alia amboso; la maljunulo proksimigis
por rigardi, kaj lia blanka barbo pendis super gi. La knabo pr'enis
la hakilon, dishakis la amboson kaj per la sama bato pincigis en
gi la barbon de 1' monstro. „Nun mi tenas vin, nun estas via

vico morti.” Li levis feran bastonon kaj komends bati la maljunulon, gis ci tiu ekgemis kaj petis kompaton, promesante al
la junulo grandajn ricajojn. La knabo eltiris la hakilon kaj liberigis lin. La maljunulo rekondukis lin en la kastelon kaj montris
al li en kelo tri kestojn plenajn de oro: „Unu parto estas por la
malriculoj, dua por la rego, tria por vi.” Dume la dekdua horo
eksonoris, kaj la spirito malaperis. La knabo restis en la mallumo. „Mi trovos la vojon,” diris li, palpis cirkaüe, retrovis la
cambron kaj ekdormis tie ce sia fajro. En la sekvinta mateno la
rego venis kaj diris: „Nun vi ellernis, kio estas la timo?” „Ne,”
respondis la knabo, „Kiamaniere? Ci tie estis mia mortinta kuzo
kaj venis barbulo> kiu montris al mi muite da mono en la kelo,
sed neniu instruis al mi la timon.” La rego diris: „Vi liberigis
la kastelon, vi edzigos kun mia filino.” „Tre bone,” respondis
la knabo, „tarnen mi ne sdas ankoraü, kio estas la timo.”
Oni alportis la monon kaj festis la eddgon, sed la juna rego,
kvankam li amis la edzinon kaj estis felica, ciam ripetis: „Ah, se
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mi timus, se mi timus»” Tio fine ektedis sin» Sia servistino diris:
konas rimedon, li lernos la timon.” Si iris al la rivereto, kiu
Fluis tra la gardeno, kaj ordonis kapti sitelon da gugonoj *)»
Nokte, kiam la juna rego dormis, la edzino detiris de li la kovrilon
kaj elversis sur lin el la sitelo la akvon kun la gugonoj; la fisetoj
ïksaltis cirkaü li» Li vekigis kaj ekkriis: „Ah, kiel mi timas, kiel
im timas, kara ed?ino! Jes, nun mi scias, kio estas la timo.”
i) Fiso: an, gudgeon, fr. goujon, germ. Gründling, it. ghiszo, pol» kielb,
rus, piskarj.

78

Kftab o - ringfo
Foje vespere malrica kamparano sidis ce la fajrujo kaj miksis
la karbojn, kaj lia edzino sidis kaj spinis. Li diris: „Malgoje estas,
ke ni ne havas infanojn! Estas silente ce ni, dum en aliaj domoj
estas gaje kaj brue.” „Jes,” respondis lia edzino kaj ekgemis,
„se ni havus nur unu solan, ne pli grandan ol fingro, mi estus
kontenta, kaj ni kore amus gin/' Post iom da tempo la virino
ekmalsanis kaj post sep monatoj naskis infanon, kies ciuj membroj
estis normalaj, sed kiu ne estis pli alta ol dika fingro. La gepatroj
diris: „Gi estas, kian ni deziris; gi estos nia amata filo,” kaj ili
nomis lin Knabo-Fingro. La nutrajo ne mankis al li, tarnen la
infano ne kreskis kaj restis same granda, kiel en la unua horo.
Malgraü tio li sage rigardis la mondon kaj baldaü montris siajn
spritecon kaj lertecon: li estis kreajo, kiu sukcesadis en ciuj
entreprenoj.
Foje la kamparano, intencante iri arbaron por dehaki arbojn,
diris al si mem: „Se mi havus iun, kiu alkondukus veturilon.”
„Patro,” ekkriis Knabo-Fingro, „mi alkondukos gin, fidu al
mi, la veturilo estos gustatempe en la arbaro." La kamparano
ridis kaj diris: „Tio ne estas ebla, vi estas tro malgranda por
konduki la cevalon.” „Ne grave, ne grave, patro; se la patrino
nur jungos la cevalon, mi eksidos en gia orelo kaj krios, kien gi
devas iri/' „Bone,” respondis la patro, „unu fojon ni povas
provi.” Kiam venis la horo, la patrino jungis la cevalon kaj metis
Knabon-Fingron en gian orelon, kaj la etulo kriis la direkton.
La cevalo obeis lin, kvazaü veran veturigiston, kaj iris gustan
vojon al la arbaro. Kiam la knabo kriis por turni ce angulo, du
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fremduloj pasis tie. „Granda Dio!” diris unu, „kio estas tio? Jen
caro veturas, veturigisto krias al la cevalo, sed oni vidas neniun.”
„Suspektinda^afero,” diris la alia, „ni sekvu la caron, ni vidos,
kie gi haltos. La caro enveturis en la arbaron kaj guste al la
loko, kie oni dehakis la arbojn. Kiam Knabo-Fingro ekvidis la
patron, li vokis: „Jen mi estas kun la caro, nun elprenu min,”
La patro tenis la cevalon per la maldekstra mano kaj per la dekstra
elprenis la fileton el la orelo. La knabo eksidis gaje sur pajla
trunketo. Vidante Knabon-Fingron, la fremduloj pro miro ne
sciis kion diri. Unu kondukis la alian flanken kaj diris: „Aüskultu, la etulo povus alporti al ni grandegan profiton, se ni
montrus lin en granda urbo por mono: ni acetu lin.” Ili revenis
al la kamparano kaj diris: „Vendu al ni la hometon, li vivos
felice ce ni. „Ne,” respondis la patro, „li estas parto de mia
propra koro, mi ne vendos lin por la tuta oro de 1’ mondo.” Sed
Knabo-Fingro, aüdinte pri la marcando, rampis sur la faldoj de
1 patra vesto gis lia sultro kaj murmuretis al li en la orelon:
ttPstTOf vendu min, mi revenos al vi.” Tiam la patro vendis
lin al la fremduloj por bela peco da oro. „Kie vi volas sidi?”
demandis ili la knabon. „Metu min sur la randon de via capelo,
tie mi povos promeni kaj rigardi la cirkaüajon; mi ne falos.”
Ili plenumis lian deziron, kaj kiam Knabo-Fingro adiaüis la
patron, ili foriris. Mallumigis. La knabo diris: „Mallevu min,
necese estas. „Restu supre/' diris la homo, sur kies kapo li
sidis, „indiferente estas por mi, ankaü la birdoj lasas iafoje ion
sur mia capelo. „Ne, ne *t diris Knabo-Fingro, „mi scias, kio
estas deca; rapide demetu min.” La fremdulo demetis la capelon
kaj sidigis la etulon sur plugokampo ce la vojo. Li kuris momenton^inter la terbuloj kaj subite englitis en musan truon, kiun li
sercis. „Bonan vesperon, sinjoroj, iru hejmen sen mi,” kriis li
kaj ridis ilin. Ili alkuris kaj pikis en la truon per bastono, sed
vane: Knabo-Fingro rampis pli kaj pli profunde; baldaü farigis
tute mallume kaj ili devis reveni koleraj kaj kun malplena sako.
Kiam Knabo-Fingro rimarkis, ke ili estas for. li elramnis el la
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subtera nesto. „Dangere estas iri sur la plugokampo en mallumo,”
diris li, „baldaü rompita estas kolo aü kruro!” Felice li renkontis
malplenan limakan domon. „Benata estu Dio,” diris li, „ci tie
mi povas trankvile pasigi la nokton,” kaj eniris. Baldaü, kiam li
estis ekdormonta, li aüdis interparoladon de du pasantoj. Unu
diris: „Kion ni faros por steli la monon kaj argenton de T rica
paroRestro?” „Mi povas diri tion al vi,” ekkriis Knabo-Fingro.
„Kio estis?” diris la terurita stelisto, „iu parolis, mi aüdis.” Ili
haltis kaj aüskultis. Knabo-Fingro daürigis: „Kunprenu min,
mi vin helpos.” „Kie vi estas?” „Sercu sur la tero kaj atentu, de
kie la voco venas,” respondis li. Fine la stelistoj trovis lin kaj
levis. „Vi malgranda pupo, vi nin helpos?” diris ili. „Aüskultu,
mi eniros tra la krado en la kameron de T paroRestro kaj donos
al vi, kion vi deziros.” „Bone,” diris ili, „ni vidos vian kapablon.”
Kiam ili venis en la paroRan domon, Knabo-Fingro enrampis
en la kameron kaj tuj komends krii kiel freneza: „Cu vi volas
havi cion, kio estas ci tie?” La stelistoj ektimis kaj diris: „Parolu
mallaüte, vi vekos ciujn.” Sed Knabo-Fingro sajnigis, ke li
ne komprenas, kaj ripetis: „Kion vi volas, cu vi volas havi cion,
kio estas ci tie?” La kuiristino, kiu dormis en apuda cambro,
aüdis tion, levigis sur la lito kaj aüskultis. La stelistoj pro timo
forkuris, sed kuragiginte ekpensis: „La hometo volas moki nin.”
Ili revenis kaj murmuretis al li: „Cesu serci kaj donu al ni ion.”
Knabo-Fingro ekkriis tiel laüte, kiel li povis: „Mi ja volas doni
al vi cion, nur etendu la manojn.” La aüskultanta servistino aüdis
tion tute klare, saltis de la lito kaj kuris al la pordo. La stelistoj
forkuris kaj galopis kvazaü casataj de T diablo. La kuiristino
povis nenion vidi kaj iris eklumigi kandelon. Kiam si revenis
kun gi, Knabo-Fingro ne rimarkite sin kasis en la garbejon. La
kuiristino sercis en ciuj anguloj kaj, trovinte nenion, revenis en
la liton kaj pensis, ke si songis kun malfermitaj okuloj kaj oreloj.
Knabo-Fingro vagis en la fojno kaj fine trovis belan lokon
por dormo; li intencis bone ripozi gis la tagigo kaj matene reiri
al la gepatroj. Sed alion volis la sorto! Muite da malfelico kaj
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malgojo ekzistas en la mondo! La servistino levigis ce la matenrugo por nutri la brutojn. Si iris antaü cio en la garbejon, prenis
fojnon kaj guste tiun, en kiu kusis la kompatinda Knabo-Fingro.

Li dormis tiel profunde, ke li rimarkis nenion kaj vekigis nur en
la busego de bovino, kiu prenis lin kun la fojno. „Ah, Dio,”
ekkriis li, „kiamaniere mi falis en fulejon”x), sed baldaü li komprenis la situacion. Li bone atentis por ne veni inter la dentojn,
kie li estus frakasata, tarnen fine li glitis en la stomakon. „Oni
forgesis fari fenestrojn en la cambreto,” diris li, „la suno ne
lumas ci tien, kaj oni ne alportas kandelon.” La logejo tute
malplacis al li kaj plej malagrable estis, ke sencese venis pli kaj
pli muite da fojno tra la pordo kaj la spaco farigis pli kaj pli
malvasta. Fine terurita li ekkriis plej laüte: „cesu doni fojnon,
cesu doni fojnon.” En la sama momento la servistino melkis la
bovinon; vidante neniun kaj aüdante vocon, la saman vocon, kiu
kriis nokte, la kuiristino tiel ektimis, ke si falis de T segeto kaj
disversis la lakton. Rapide, rapide si kuris al sia sinjoro kaj
kriis: „Ah, Dio! sinjoro pastro, la bovino parolas!” „Vi frenezigis,” diris la parohestro, kaj li mem iris en la stalon por vidi,
kio okasas tie. Apenaü. li metis tie la piedon, Knabo-Fingro ree
ekkriis: „Cesu doni fojnon, cesu doni fojnon!” Tiam la paroi) an. fulling-mill; fr. moulin a foulon; germ. Walkmühle.
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fiestro mem ektimis, pensis, ke diablo eklogis en la bovino kaj
ordonis buci sin. Oni bucis sin kaj la stomakon, kie sidis KnaboFingro, oni jetis sur la sterkon. Malfacila afero estis sin liberigi,
tarnen Knabo-Fingro jam sukcesis eligi la kapon, kiam nova
malfelico okads. Malsata lupo alkuris kaj englutis per unu fojo
la tutan stomakon. Knabo-Fingro ne perdis la kuragon. „Eble,"
pensis li, „mi povos trakti kun gi," kaj li kriis al gi el la ventro:
„Kara lupo, mi havas por vi bonan mangon." „Kie mi trovos
gin?" demandis la lupo. „En tiu kaj tiu domo, vi devas enrampi
tra la defluilo, vi trovos tie kukojn, lardon kaj kolbasojn, tiom
kiom vi volos," kaj li montris al li precize la vojon al la gepatra
domo. Li ne bezonis diri tion dufoje al la lupo. La avida besto
sin enigis nokte tra la defluilo kaj mangis en la kamero, ne
sparante la provizojn. Kiam gi satmangis, gi volis eliri, sed gi
farigis tro dika kaj ne povis eligi tra la sama truo. Knabo-Fingro
atendis tion kaj komends fari grandan bruon en la ventro de
T besto; li kriis kiel freneza. „Eksilentu," diris la lupo, „vi
vekos la homojn." „Ne grave, ne grave," respondis la etulo,
„vi satmangis, ankaü. mi volas amudgi" kaj rekomends la kriadon.
Fine liaj gepatroj vekigis, kuris al la kamero kaj rigardis internen
tra fendo. Ekvidinte tie la lupon, ili alportis armilojn, li hakilon,
si falcilon. „Staru post mi," diris la kamparano, kiam ili revenis
en la kameron, „se gi ne mortos pro mia bato, tratrancu al gi
la ventron." Knabo-Fingro aüdis la vocon de T patro kaj ekkriis:
„Kara patro, mi estas ci tie, mi sidas en la ventro de la lupo."
La patro goje diris: „Dank’ al Dio, nia kara infano estas retrovita," kaj li ordonis al la eddno formeti la falcilon por ne vundi
la filon. Poste li levis la hakilon kaj per unu bato sur la kapon
mortigis la beston. Ili alportis tondilon kaj trancilon, tratrancis
gian ventron kaj eltiris la knabon. „Ah," diris la patro, „kiel
ni cagrenigis pro vil" „Jes, patro, mi muite migris en la mondo;
fine, dank’ al Dio, mi ree spiras fresan aeron." „Kie vi estis,
filo?" „Mi estis en musa truo, en stomako de bovino kaj en
ventro de lupo; nun mi restos ce vi." „Kaj ni ne vendos vin
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por la tuta oro de 1' mondo,” diris la gepatroj, karesis kaj kisis
sian amatan Knabon-Fingron. Ili donis al li mangajon kaj trinkajon, kaj mendis por li novajn vestojn, car la liaj estis tute eluzitaj dum la vojago.
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Estis iam homo, lerta en multaj metioj. Li estis soldato, servis
brave kaj kurage, sed post la milito li ricevis eksigon kaj tri
helerojn por la vojagaj elspezoj hejmen. „Atendu,” diris li, „tio
ne placas al mi; se mi trovos taügajn kamaradojn, mi devigos la
regon doni al mi la trezorojn de la tuta regno.” Li ekiris koléra
en la arbaron kaj vidis tie homon, kiu jus elsiris ses arbojn,
kvazaü herbajn trunketojn. Li demandis: „Cu vi volas esti mia
servisto kaj sekvi min?'' ,,Jes,” respondis tiu, „sed antaüe mi
devas alporti al mia patrino la brancfaskon” kaj li zonis per unu
arbo la kvin ceterajn, levis la faskon kaj foriris. Post momento li
revenis kaj aligis al la soldato, kiu diris: „Duope ni trairos la
tutan mondon.” Post iom da tempo ili renkontis casiston, kiu
genuis, tenis pafilon kaj celis. La soldato demandis: „Kion vi
celas, casisto?” Li respondis: „Du mejlojn de ci tie sur branco
de kverko sidas muso, mi volas trafi gian maldekstran okulon.”
„Iru, iru kun mi,” diris la soldato, „triope ni trairos la tutan
mondon*” La casisto konsentis, ekiris kun li, kaj ili venis al sep
ventomuelejoj, kies flugiloj rapide turnigis, kvankam vento blovis
de nenie kaj neniu folio movigis. La soldato diris: „Mi ne scias,
kio turnas ilin, la aero ja estas senmova,” kaj ekiris antaüen kun
la servistoj. Du mejlojn de tie ili ekvidis homon, kiu sidis sur
arbo, stopis unu naztruon kaj blovis per la alia. „Kion vi faras
tie?” demandis la soldato. „Du mejlojn de ci tie staras sep ven
tomuelejoj, mi blovas por turni la flugilojn.” „Iru, iru kun mi,”
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diris la soldato, „kvarope ni trairos la tutan mondon.” La blovulo
malsupreniris kaj aligis al la soldato. Post iom da tempo ili renkontis homon, kiu staris sur unu piedo, la alian li malkrocis kaj
metis apud si. La soldato diris: „Vi komforte arangis la aferon
por ripozi.” „Mi estas kurulo,” respondis li, „mi malkrocis unu
piedon por kuri ne tro rapide; per du piedoj mi kuras pli rapide
ol birdo.” „Iru, iru kun mi, kvinope ni trairos la tutan mondon.”
Li aligis al la soldato. Post iom da tempo ili renkontis homon,
kiu havis capeleton metitan sur unu orelon. La soldato diris:
„Malgraü mia respekto, mi devas diri, ke kun via capelo vi
similas pajacon, — ne metu vian capelon sur unu orelon.”
„Nenio estas farebla,” diris li, „se mi metas la capelon rekte,
venas tia frosto, ke la birdoj sub la cielo glaciigas kaj falas teren
senvivaj.” „Iru,, iru kun mi,” diris la soldato, „sesope ni trairos
la tutan mondon.”
La seso venis en urbon, en kiu la rego anoncis, ke tiu, kiu
venkos lian filinon en vetkurado, edzigos kun si; sed se li estos
venkita, li perdos la kapon. La soldato sin prezentis kaj diris:
„Anstataü mi, kuros mia servisto.” La rego respondis: „Bone,
sed tiam ankaü lian kapon vi donu kiel garantion.” Kiam ili interkonsentis, la soldato alkrocis al la kurulo la piedon kaj diris:
„Rapidu kaj penu venki.” Oni interkonsentis, ke venkos tiu,
kiu unua alportos akvon el malproksima puto. La kurulo ricevis
krucon, la regidino alian kaj ili ekkuris samtempe; sed post
momento, kiam la regidino faris apenaü kelke da pasoj, la kurulo
ne estis plu videbla: sajnis, ke vento preterpasis. Baldaü li atingis
la puton, cerpis plenan krucon kaj reiris. Sed en la mezo de
r revena vojo li eksentis lacigon, metis la krucon sur la teron kaj
ekkusis por dormi. Li metis sub la kapon cevalan kranion por
baldaü vekigi pro la malmoleco de 1' kuseno. Dume la regidino,
kiu ankaü kuris rapide, kiel tio estas ebla por ordinara homo,
atingis la puton kaj rapidis hejmen kun plena kruco. Kiam si
venis al la dormanta kurulo, si ekgojis kaj diris: „La malamiko
estas en miaj manoj,” malplenigis lian krucon kaj daürigis la
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vojon. Cio estus perdita, sed felice la casisto staris sur la supro
de T kastelo kaj vidis cion per siaj penetremaj okuloj. Li diris:
„La regidino ne devas nin venki,” sargis la pafilon kaj per lerta
pafo forpusis la kranion, sur kiu kusis la kapo de 1' kurulo, ec
ne tusetinte lin mem. La kurulo vekigis, salte levigis kaj rimarkis,
ke lia kruco estas malplena kaj al regidino jam preterpasis lin.
Sed li ne perdis la kuragon, ree kuris al la puto, plenigis la krucon
kaj revenis al la kastelo dek minutojn pli frue ol la regidino.
„Fine,” diris li, „mi vere movis la piedojn; tion, kion mi faris
antaüe, oni ne povas nomi kurado.”
La rego kaj precipe la regidino koleris, ke simpla eksigita
soldato venkis en la veto; ili interkonsiligis, kiamaniere liberigi
de li kaj de liaj kamaradoj. La rego diris al si: „Mi trovis rimedon,
estu trankvila, ni ne vidos ilin plu.” Li diris al ili: „Nun vi kune
mangos, trinkos kaj amuzigos,” kaj kondukis ilin en cambron,
kies planko kaj muroj estis feraj kaj kies fenestroj havis ferajn
kradojn. En la cambro estis tablo sargita per bonegaj mangajoj.
La rego diris: „Eniru kaj regalu vin.” Kiam ili eksidis ce la
tablo, oni fermis kaj riglis la pordon. Poste li alvokis la kuiriston
kaj ordonis al li tiel longe hejti sub la planko, gis la fero farigos
ruga. La kuiristo plenumis la ordonon, kaj al la sidantoj ce la
tablo farigis varme. Ili pensis, ke tion kaüzis la mangado, sed
kiam la varmego farigis pli kaj pli granda kaj ili volis eliri, sed
trovis la pordojn kaj fenestrojn fermitaj, tiam ili komprenis, ke
la rego havas malbonajn intencojn kaj volas ilin sufoki. „Li ne
sukcesos,” diris la kamarado kun la capelo, „mi faros tian froston,
ke la varmego forkuros kun honto.” Li metis la capelon rekte
kaj tuj venis tia frosto, ke la varmego malaperis kaj la mangajo
sur la pladoj komencis glaciigi. Post kelke da horoj la rego, certa,
ke ili jam estas tute bakitaj, ordonis malfermi la pordon por mem
vidi ilin. Sed kiam oni malfermis la pordon, ciuj ses staris
fresaj kaj sanaj kaj diris, ke ili eliras kun plezuro por sin varmigi,
car en la cambro pro la granda frosto la mangajoj glaciigis sur la
pladoj. La rego koléra iris malsupren al la kuiristo, insultis lin
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kaj demandis, kial li ne plenumis la ordonon. La kuiristo respondis: „Mi hejtis suficege, vidu vi mem/' La rego vidis, ke grandega fajro brulas sub la fera cambro kaj komprenis, ke lia ruzo
estis vana.
Li sencese meditis, kianianiere liberigi de la maloportunaj
gastoj, alvokis la soldaton kaj diris: „Se vi rezignos la rajtojn al
mia filino, vi ricevos tiom da oro, kiom vi volos/' „Volonte,
Via Rega Mosto," respondis li, „donu al mi tiom da oro, kiom
povos porti mia servisto, kaj mi ne postulos plu vian filinon."
La rego konsentis, kaj la sol dato daürigis: „Mi venos preni la
oron post du semajnoj." Li kunvokis ciujn tajlorojn de la tuta
regno kaj ordonis al ili kudri grandegan sakon dum du semajnoj.
Kiam gi estis preta, la fortegulo, kiu povis elsiri arbojn, metis
gin sur la sultron kaj iris al la rego. La monarüo diris: „Kiu
estas la grandegulo, kiu portas sur la sultro pakon da tolo grandan,
kiel domo?" Li ektimis kaj pensis: „Kiom da oro li fortrenos!"
Li ordonis alporti barelon da oro, kiun devis porti dek ses plej
fortaj viroj; la fortegulo levis gin per unu mano, metis en la
sakon kaj diris: „Kial vi ne alportas pli muite per unu fojo? Tio
ci ne kovras ec la fundon." lom post iom la rego ordonis alporti
tutan sian trezoron, la fortegulo sovis gin en la sakon, sed gi
ne plenigis ec la duonon: „Donu pli muite," kriis li, „kelke da
pecetoj ne suficas por plenigi la sakon." Oni devis venigi ankoraü sepmil veturilojn sargitajn per oro; la fortegulo metis ilin
en la sakon kun la aljungitaj bovoj. „Mi ne esploras longe,"
diris li, „kaj prenas cion, kio venas, por plenigi la sakon." Kiam
li enmetis cion, la sako ankoraü ne estis plena. „Oni devas fini,"
diris li, „oni ja povas ligi sakon, ec se gi ne estas plena." Li
metis gin sur la dorson kaj foriris kun la kamaradoj.
La rego, vidante, ke unu homo forportas la ricajojn de la tuta
lando, ekkoleris kaj sendis sian kavalerion kun ordono kapti la
fortegulon kaj forpreni de li la sakon. Du regimentoj baldaü
atingis ilin kaj kriis al ili: „Vi estas kaptitoj, redonu la sakon
kun la oro, alie, vi perdos viajn kapojn." „Kion vi diras?"
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diris la blovulo, „ni estas kaptitoj? Antaüe vi ciuj dancos en la
aero.” Li stopis unu naztruon kaj per la alia ekblovis sur la
regimentojn.Ui disflugis en la aeron super la montojn kaj valojn.
Iu sergento petis pardonon, kriante, ke li havas naü cikatrojn
kaj estas brava homo, kiu ne meritis tian honton. La blovulo
iom haltis, kaj la sergento sendifekta falis teren. „Iru al la rego
kaj diru, ke li sendu pli muite da rajdantoj, ili ciuj dancos en la
aero/' diris la lertulo. Kiam la rego eksciis cion, li diris: „Lasu
ilin, ili scias la sorcarton.” La seso forportis la ricajojn hejmen,
dividis ilin kaj vivis felice gis la morto.
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Estis iam homo, kiu havis tri filojn. Ekster domo, en kiu li
logis, li posedis nenion. Ciu el la filoj dezirus heredi gin, sed la
patro amis ciujn same kaj li ne sciis kion fari por ne esti maljusta; plej simple estus vendi la domon kaj dividi la monon, sed
li ne volis tion fari, car gi estis hejmo de liaj patroj kaj prapatroj.
Fine li trovis rimedon kaj diris al la filoj: „Iru en la mondon,
provu viajn kapablojn kaj lernu ciu metion; kiam vi revenos,
tiu ricevos la domon, kiu faros plej bonan majstroverkon."
La filoj konsentis. La plej aga decidis farigi forgisto, la dua
barbiro, la tria skermisto. Ili difinis la tagon de 1' reveno kaj
foriris. Felice ciu trovis bonan majstron kaj plene ellernis sian
metion. La forgisto subforgis la cevalojn de 1' rego kaj pensis:
„Farita estas la afero, la domo estas via/' La barbiro razis nur
altrangulojn kaj pensis la samon. La skermisto ricevis muite da
batoj, sed li kunpremis la dentojn kaj ne cagrenigis, car li pensis:
„Se vi timos batojn, vi neniam ricevos la domon/' Kiam pasis
la difinita tempo, ili revenis al la patro; sed ili ne sciis kiamaniere
trovi plej bonan okazon por montri sian arton, sidis kune kaj
interkonsiligis. Subite ili ekvidis leporon, trakurantan la kampon.
„Jen gi venas kvazaü invitita”, diris la barbiro, prenis sian
pladeton kaj sapon, saümigis gin, gis la leporo proksimigis, poste
dum gia kurado sapumis gin kaj razis gian barbon: li ne vundetis
gin, nek kaüzis doloron. „Tio placas al mi," diris la patro, „se
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viaj fratoj ne estos pli lertaj, la domo estos via.” Post momento
galope preterveturis sinjoro en kaleso. „Nun vi vidos, patro,
kion mi scias,” diris la forgisto, kuris al la kaleso, desiris de la
galopanta cevalo la kvar hufoferojn kaj alnajlis kvar novajn.
„Brave,” diris la patro, „vi ne estas malpli lerta ol via frato; mi
ne scias, al kiu mi devas doni la domon.” La tria diris: „Permesu
ankaü al mi, montri mian arton.” Ekpluvis, la skermisto eltiris
la spadon kaj eksvingis gin super la kapo: neniu guto falis sur
lin. La pluvo pligrandigis kaj fine la akvo fluis kvazaü el kuvo:
la skermisto svingis la spadon pli kaj pli rapide kaj restis tute
seka kvazaü sub tegmento. Ekmiregis la patro, vidante tion kaj
diris: „Vi faris plej bonan majstroverkon, la domo estas via.”
La du aliaj akceptis la verdikton sen protesto. Car ciuj tri amis
unu la alian, ili restis en la domo kaj ciu laboris en sia metio;
kiel lertaj specialistoj ili havis grandan klientaron. Ili vivis felice
gis maljuna ago, kaj kiam unu malsanigis kaj mortis, la du aliaj
tiel cagrenigis, ke ankaü ili malsanigis kaj mortis. Ciujn tri,
car ili estis tiel lertaj kaj tiel amis unu la alian, oni metis en unu
tombon.
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RIMARKOJ DE LA LITERATURA KOMITATO.
Kontroli libron por dua eldono sajnas ne tiom malfacile, kiom kontroli manuskripton antaü unuafoja presigo. En vero tia tasko estas malfacila, precipe, se
temas pri traduko de klasika stilisto kia Kabe.
Trarigardante tiun ci tradukon, ni spertis denove tian malfacilon. Dezirante
aperigi verketon en pura Esperanta vesto, ni tarnen ne rajtis sangi kaj korekti
ciujn formojn, kiuj sajnis al ni riprocindaj, car ci foje ni ne povis peti la aprobon
de 1' tradukinto, nek konsili al li. Kaj krom tio la stilon kaj lingvajon de stilisto
kia Kabe ni ne rigardu per okuloj de nuntempa esperantisto, sed necesas image
prezenti al si la komencan tempon de nia literaturo por kompreni la klasikajn
formojn en lingvajo de Kabe. Grefti formojn, nuntempe konsideratajn plej
korektaj, sur trunkon tiutempan ne decas. Pro tio ni komends tiun ci kontrolan
taskon kim la antaüe farita intenco fari kiom eble plej malmulte da sangoj kaj
korekti nur tion, kio estas logike kaj gramatike nepre erara kaj ni klopodis konsekvence modifi tiujn formojn, en kiuj la tradukinto pro kiu ajn kaüzo agis ne
konsekvence. La leganto do ne miru, trovante en tiu ci eldono plurajn esprimojn
kritikindajn, sed konsideru, ke la traduko estis farata en tempo, kiam plurajn
lingvajn elementojn oni rigardis alimaniere ol nun.
Ni estas certaj, ke per nia laboro la stilo kaj lingvajo de Kabe ne estas tusitaj;
male, ke tiuj formoj, kiuj ne estis tute glataj, per zorga kaj skrupule predza
kontrolo farigis tiom precizaj, kiom eblas en la kadro de klasika traduko.
Ni ne detale mendu la multajn formojn kaj esprimojn, kiuj sajnis al ni korektindaj, sed kiujn ni pro la jam nomita motivo tarnen ne sangis; el ili ni mendu
nur:
a 1 i e (kun signifo ne de a 1 i e, sed de s e n e aü por k e) — t i a m (kun
signifo de tiuokaze) - tie 1 kaj kiel (anst. tia kaj kia)— tie 1
Jcaj kiel (anst. tiom kaj kiom)— foje (oftege uzita kun la senco de
iam) — kovrita de polvo k.s. (formo el logika vidpunkto kritikenda,
sed ce Kabe kaj aliaj klasikuloj ofte trovata) — tiucifoje (ci tiufoje)_
r e g i n o (anst. regidino, evidente intence uzita por rimo kaj ritmo).
Ci sube ni menciu la korektojn, kiujn ni devis fari:
Erareuzitajvortoj: spari(indulgi) — helpi(efiki) — foje(oble)
— regni(regi) — t r a (i n t e r, trans) — ke (pro kio, car) —
koni (scii) — de (pro) — sar gi (s a r g i) — hepato (kor o) —
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sukcesi (prosperi) — lupo (vulpo)— tiel (tre) — 1 i (g i) —
ijis (guste) — maldormi (pasigi) — konfidi (fidi) — nun
(nu) kapabla(lerta) — plu ne (jam ne) — saponi(sapumi).
Ne regule, sed nur en okazo de nepra neceso ni sangis:
kiel (kia) — kiel (k v a z a ü) — nenion (neniom) — kion
(k i o m).
Forgesitan afikson ni aldonis aü erare uzitan forstrekis en:
edziga (geedziga) — dungi (dungigi) — abomena (abomeninda) — malkareco (kareco).
Gramatikajn erarojn ni korektis en:
englutis ilin vivantajn (vivantaj) — alten (alte,
supren) — vidi malproksime (malproksimen) — apogi
sin sur lambastonon (lambastono) — ne grava (grave)
— ilia malbono kaj malsincereco estas punita (iliaj
... punitaj) — iooi nokto (noktoj) — lasi lin en mia
domo (domon) — kaj kelke dasimilaj kazaj eraroj.
Sekve de antaüa kritiko pri nesango ni nun sangis:
nigrhara (nigrahara).
Kelkloke ni trastrekis erare uzitan artikolon aü aldonis mankantqn,
Por plifaciligi komprenon ni aldonis vorton en:
gi volis (1 e v i g i) sur la tablon — (iu) patro — kuligis
(por) d o r m i — (p i e d) - f i n g r o.
Fine ni korektis kelkajn evidentajn erarojn pri neguste uzita tempoformo de
yerbo, sangis kelkfoje la lokon de adverbo kaj forigis kelke da preseraroj.
Ni ankoraü aldonu, ke kelkies kritikon, faritan pri nia antaüa kontrolo pri alia
traduko de Kabe, „Patroj kaj Filoj”, ni utiligis al ni, esperante per tio kontentigi
imantojn de niaj klasikuloj.
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