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Tio okazis iam en la mezo de vintro. La ne¸aj flokoj 
falis de la çielo kvazaΩ plumoj. Re¸ino sidis çe fe-

nestro, kiu havis nigran ebonan kadron, kaj kudris. 
∑i levis la okulojn, ekrigardis la çielon kaj en la sama 
momento ßi pikis sian fingron per la kudrilo. Tri sangaj 
gutoj falis sur la ne¸on. La ru¸o tiel bele kontrastis la 
blankan ne¸on, ke ßi pensis:
    ”Se mi havus infanon tiel blankan kiel la ne¸o, tiel 
ru¸an kiel la sango kaj tiel nigran kiel la ligno de la 
kadro!” 
    BaldaΩ poste Dio sendis al ßi filineton, kiu estis tiel 
blanka kiel ne¸o, tiel ru¸a kiel sango, kaj tiel nigrahara 
kiel ebono. Oni nomis ßin Ne¸ulino. Tuj kiam naski¸is 
la infano, la re¸ino mortis.
    Post unu jaro la re¸o prenis alian edzinon. ∑i estis 
bela virino, sed fiera kaj malmodesta. ∑i ne povis toleri, 
ke iu superas ßin en beleco. ∑i havis miraklan spegu-
lon. Çiufoje kiam ßi ekstaris antaΩ ¸i kaj demandis:

     ”Speguleto mia, speguleto hela,
     Kiu en la lando estas la plej bela?”

    ¸i respondis:

     ”Vi re¸ino, vi estas çe ni la plej bela!”
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    Tiam ßi estis kontenta, çar ßi sciis, ke la spegulo 
diras la veron. 
    Ne¸ulino kreskis kaj fari¸is pli kaj pli bela. Kiam ßi 
estis sepjara, ßi estis tiel bela, kiel la hela tago, pli bela 
ol la re¸ino mem. Kiam çi tiu demandis foje sian spe-
gulon:

     ”Speguleto mia, speguleto hela,
     Kiu en la lando estas la plej bela?”

    ¸i respondis:

     ”Plej bela vi estas çe ni, ho re¸ino, 
     Sed miloble pIi bela estas Ne¸ulino.”

    La re¸ino ektimis kaj fari¸is flava kaj verda pro envio. 
De çi tiu momento çiufoje kiam ßi ekvidis Ne¸ulinon, 
la koro turni¸is en ßi pro malamo al la knabino. La 
envio kaj fiero kreskis kvazaΩ malbonaj herboj en ßia 
koro, tiel ke ßi ¸uis trankvilon nek tage, nek nokte. 
    ∑i alvokis çasiston kaj diris: 
    ”Forkonduku la infanon en la arbaron, mi ne volas 
plu vidi ¸in antaΩ miaj okuloj. Mortigu ¸in kaj alportu 
al mi la pulmojn kaj la koron kiel pruvon de la ple-
numo de mia ordono.” 
    La çasisto devis obei. Li forkondukis la princinon, 
streçis la pafarkon kaj jam estis trapikonta la senkul-
pan koron de Ne¸ulino, kiam ßi ekploris kaj diris: 
    ”Kara çasisto, lasu al mi la vivon, mi forkuros en la 
sova¸an arbaron kaj neniam revenos hejmen.” 
    ∑i estis tiel bela, ke la çasisto ekkompatis ßin kaj 
diris: 
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    ”Forkuru, malfeliça infano.”
    ”BaldaΩ disßiros vin la sova¸aj bestoj,” li pensis 
kaj tamen li sentis, kvazaΩ peza ßtono defalis de lia 
koro, ke li ne devas mortigi ßin. En la sama momento 
juna aprido kuris preter li. Li ¸in morti¸is, elprenis la 
pulmojn kaj la koron kaj alportis ilin al la re¸ino. La 
kuiristo devis kuiri ilin kun salo, kaj la malica virino 
man¸is ilin, pensante, ke ßi man¸as la pulmojn kaj la 
koron de Ne¸ulino.
    La malfeliça infano restis tute sola en la arbaro. Te-
ruro ekregis ßin. ∑i rigardis la arbajn foliojn, kvazaΩ 
serçante de ili konsilon. ∑i ekkuris inter pintaj ßtonoj 
kaj dornoj, kaj la sova¸aj bestoj saltis preter ßi, sed ne 
atakis ßin. ∑i kuris tiel longe, kiel la piedoj povis porti 
ßin. Nokti¸is. ∑i ekvidis malgrandan dometon kaj eni-
ris por ripozi. En la dometo çio estis malgranda, sed 
tiel beleta kaj pura, ke ne eble estas tion priskribi. Tie 
staris tableto kovrita per blanka tuko kaj sur ¸i sep 
malgrandaj teleroj, çiu telereto kun sia forketo, krom 
tio sep trançiletoj kaj forketoj, sep malgrandaj glasoj. 
Apud la muro estis en vico sep litetoj, sur çiu estis 
sternita blanka tuko. Ne¸ulino malsata kaj soifanta 
man¸is de çiu telereto iom da legomoj kaj da pano 
kaj trinkis el çiu glaso guton da vino, çar ßi ne volis 
forpreni çion de unu. Poste, tre laca, ßi kußi¸is sur 
liton; sed neniu taΩgis, unu estis tro longa, alia tro 
mallonga; fine la sepa estis bona, ßi kußi¸is sur ¸in, 
alvokis la benon de Dio kaj ekdormis.
    Kiam tute mallumi¸is, venis la mastroj de la dometo, 
sep nanoj, fosistoj de metaloj en la montoj. Ili eklumi-
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gis siajn sep kandelojn kaj en la hela lumo rimarkis, 
ke iu fremda estis çe ili, çar ne çio estis en ordo, kia ili 
¸in lasis. 
    La unua demandis:
    ”Kiu sidis sur mia se¸eto?” 
    La dua:
    ”Kiu man¸is de mia telereto?” 
    La tria:
    ”Kiu mordis de mia pano?” 
    La kvara:
    ”Kiu man¸is de miaj legomoj?” 
    La kvina:
    ”Kiu uzis mian forketon?” 
    La sesa:
    ”Kiu trançis per mia trançileto?” 
    La sepa:
    ”Kiu trinkis el mia pokaleto?” 
    La unua çirkaΩrigardis, rimarkis sur sia lito post-
signon de malgranda piedo kaj diris:
    ”Kiu eniris en mian liton?” 
    La aliaj alkuris kaj ekkriis:
    ”AnkaΩ en la mia iu kußis.” 
    La sepa rigardante sian liton, ekvidis sur ¸i Ne¸u-
linon dormanta. Li alvokis la aliajn, ili alkuris kaj 
ekkriis pro miro. Ili alportis siajn sep kandelojn kaj 
lumi¸is Ne¸ulinon. ”Mia Dio, mia Dio!” ili kriis ”kiel 
bela infano!”
    Ili tre ¸ojis, ne vekis ßin, kaj ßi dormis en la liteto. La 
sepa nano dormis kun siaj kunuloj, kun çiu unu horon, 
kaj tiel pasis la nokto.
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    Matene Ne¸ulino veki¸is kaj, ekvidinte la sep na-
nojn, ektimis. Sed ili amike demandis:
    ”Kiel oni nomas vin?”
    ”Ne¸ulino.”
    ”Kiamaniere vi venis en nian domon?” daΩri¸is ili la 
demandojn. ∑i rakontis al ili, ke ßia duonpatrino volis 
pereigi ßin, sed la çasisto ßin ekkompatis; ke ßi kuris 
la tutan tagon, ¸is fine ßi trovis çi tiun dometon. La 
nanoj diris al ßi:
    ”Se vi mastrumos en nia domo, kuiros, lavos, kud-
ros, trikos, zorgos pri ordo kaj pureco, vi povas resti 
çe ni, kaj nenio al vi mankos.”
    ”Bone, tre volonte” respondis Ne¸ulino kaj restis 
çe ili. ∑i mastrumis kaj zorgis pri la ordo en la domo; 
la nanoj iris çiumatene en la montojn kaj serçis oron, 
vespere ili revenis, kaj la man¸a√o devis esti preta. La 
tutan tagon la knabino estis sola, la bonaj nanoj av-
ertis ßin kaj çiam diris:
    ”Gardu vin kontraΩ via duonpatrino. ∑i baldaΩ eks-
cios, ke vi estas tie çi; enlasu neniun.”
    La re¸ino opiniis, ke ßi man¸is la pulmojn kaj la 
koron de Ne¸ulino kaj tial ßi estis certa, ke ßi ree estas 
la unua kaj plej bela. ∑i ekstaris antaΩ la spegulo kaj 
diris:

     ”Speguleto mia, speguleto hela,
     Kiu en la lando estas la plej bela?”
    
    La spegulo respondis:

     ”Vi estas plej bela çe ni, ho re¸ino, 
     Sed trans montoj kaj rivero
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     Tie sur la nana tero
     Miloble pli bela estas Ne¸ulino.”

    La re¸ino ektimis, çar ßi sciis, ke la spegulo neniam 
mensogas.
    ∑i komprenis, ke la çasisto trompis ßin kaj ke Ne¸u-
lino ankoraΩ vivas. De tiu momento ßi pensis kaj pen-
sis sençese, kiel pereigi Ne¸ulinon, çar dum ßi ne estis 
plej bela en la lando, la envio ne lasis ßin trankvila. 
    Fine ßi ion elpensis. ∑i kolori¸is sian viza¸on kaj 
vestis sin kiel maljuna butikistino. ∑i fari¸is tute ne 
rekonebla. Aliformigita tiamaniere ßi iris trans la sep 
montojn al la sep nanoj, frapis la pordon kaj ekkriis:
    ”Bela komerca√o malkara, malkara!” Ne¸ulino rigar-
dis tra la fenestro kaj diris:
    ”Bonan tagon! Kion vi vendas?”
    ”Bonan komerca√on, belan komerca√on! Laçojn de 
çiuj koloroj” respondis la duonpatrino kaj montris 
laçon plektitan el multkolora silko. 
    ”Mi ja povas enlasi la bonan virinon,” pensis Ne¸u-
lino, malriglis la pordon kaj açetis la belan laçon. 
    ”Mia infano!” diris la maljunulino, ”ne tiel! venu, mi 
mem laços vin.” 
    Ne¸ulino suspektis nenion, stari¸is antaΩ ßi kaj lasis 
sin laçi per la nova laço. La duonpatrino laçis rapide 
kaj tiel forte, ke al Ne¸ulino mankis la spiro kaj ßi falis 
kiel senviva. 
    ”Nun vi ne estos plu la plej bela,” diris la re¸ino kaj 
forkuris.
    Post momento la nanoj revenis hejmen por vesper 
man¸i. Kiel ili ektimis, kiam ili ekvidis la amatan Ne-
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¸ulinon sur la planko! ∑i ne movi¸is, kvazaΩ senviva. 
Ili levis ßin kaj rimarkinte, ke ßi estas tro forte laçita, 
tratrançis la laçon. ∑i komencis spiri, kaj iom post iom 
revenis la vivo. Kiam la nanoj eksciis, kio okazis, ili 
diris:
    ”La maljuna butikistino estis neniu alia, ol la sen-
dia re¸ino. Gardu vin kaj enlasu neniun dum nia for-
esto.”
    La malbona virino, reveninte hejmen, iris al la spe-
gulo kaj demandis:

     ”Speguleto mia, speguleto hela,
     Kiu en la lando estas la plej bela?”

    La spegulo respondis kiel ordinare:

     ”Vi estas plej bela çe ni, ho re¸ino,
     Sed trans montoj kaj rivero
     Tie sur la nana tero
     Miloble pli bela estas Ne¸ulino.”

    Kiam ßi tion aΩdis, ßi tiel ektimis, ke la tuta sango 
fluis al la koro. ∑i komprenis, ke Ne¸ulino revivi¸is. 
    ”Nun mi preparos ion pli bonan, por neniigi vin.” 
    ∑i sciis la sorçarton kaj faris venenan kombilon. ∑i 
alivestis sin kiel alia maljuna virino kaj iris trans la 
sep montojn al la sep nanoj, frapis la pordon kaj ek-
kriis:
    ”Bona komerca√o malkara, malkara!” 
    Ne¸ulino ekrigardis kaj diris:
    ”DaΩrigu la vojon, malpermesite estas al mi enlasi 
iun ajn.”
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    ”Sed vi ja povas rigardi,” diris la maljunulino, eltiris 
la venenan kombilon kaj levis ¸in al la fenestro. ¯i tiel 
plaçis al la knabino, ke ßi lasis sin trompi kaj malfer-
mis la pordon. Kiam ili interkonsentis pri la prezo, la 
maljunulino diris:
    ”Permesu, mi mem kombu vin.” 
    La kompatinda Ne¸ulino senpripense permesis. 
ApenaΩ la sorçistino eni¸is la kombilon en la harojn, 
la veneno komencis efiki kaj la knabino falis senkon-
scia. 
    ”Miraklo de la beleco, jen via fino,” diris la malbona 
virino kaj foriris.
    Feliçe jam vesperi¸is kaj la nanoj revenis hejmen.
    Ekvidinte senvivan Ne¸ulinon sur la planko, ili tuj 
eksuspektis la re¸inon. Ili komencis serçi kaj trovis 
la venenan kombilon. ApenaΩ ili eltiris ¸in, Ne¸ulino 
rekonscii¸is kaj rakontis, kio okazis. Ili ree avertis ßin, 
ke ßi estu singarda kaj malfermu la pordon al neniu.
    La re¸ino ekstaris hejme antaΩ la spegulo kaj 
diris:

    ”Speguleto mia, speguleto hela,
    Kiu en la lando estas la plej bela?”
    
    ¯i respondis kiel antaΩe:

    ”Vi estas plej bela çe ni, ho re¸ino,
    Sed trans montoj kaj rivero
    Tie sur la nana tero
    Miloble pli bela estas Ne¸ulino.”
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    AΩdinte la vortojn de la spegulo, la re¸ino ektremis 
pro kolero. 
    ”Ne¸ulino devas morti, eç se tio kostus al mi la 
vivon,” ekkriis ßi, iris en kaßitan çambron, kiun neniu 
vizitadis kaj faris tie venenan pomon. Ekstere ¸i estis 
bela, blanka kaj rozvanga; ekvidinte ¸in, çiu dezirus 
¸in gustumi, sed plej malgranda ¸ia peceto estis mor-
tiga. 
    Kiam la pomo estis preta, la re¸ino alivestis sin kiel 
kamparanino kaj iris trans la sep montojn al la sep 
nanoj. ∑i frapis la pordon. Ne¸ulino elrigardis tra la 
fenestro kaj diris:
    ”Malpermesite estas al mi iun enlasi, la sep nanoj 
tiel ordonis.”
    ”Bone,” respondis la kamparanino, ”en çia okazo mi 
sukcesos vendi la pomojn. Jen, mi donacos unu pomon 
al vi.”
    ”Ne,” respondis Ne¸ulino, ”mi povas nenion akcep-
ti.”
    ”Çu vi timas venenon?” diris la maljunulino, ”rigar-
du, mi distranços la pomon; la ru¸an vangon vi man-
¸os, la blankan mi.” 
    La pomo estis tiel artifike farita, ke nur la ru¸a parto 
estis venena. 
    Ne¸ulino rigardis la belan pomon kaj vidante, ke 
la kamparanino man¸as, ne povis sin deteni, etendis 
la manon kaj prenis la venenan parton. Sed apenaΩ 
ßi demordis peceton, ßi falis senviva. La re¸ino kruele 
rigardis ßin, laΩte ridis kaj diris:
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    ”Blanka kiel ne¸o, ru¸a kiel sango, nigra kiel ebono! 
Nun ne vekos vin la nanoj.” 
    Kiam ßi hejme demandis la spegulon:

     ”Speguleto mia, speguleto hela, 
     Kiu en la lando estas la plej bela?” 

    ¸i respondis fine:

     ”Vi re¸ino, vi estas çe ni la plej bela.”

    Nur tiam ßia enviema koro ¸uis trankvilon, se envi-
ema koro povas tion ¸ui.
    La nanoj, reveninte vespere hejmen, trovis Ne¸u-
linon kußanta sur la planko. Neniu spiro eli¸is el 
ßia bußo, ßi estis senviva. Ili levis ßin, serçis çe ßi ion 
venenan, mallaçis ßin, kombis ßiajn harojn, lavis ilin 
en akvo kaj vino, sed vane. La amata infano estis kaj 
restis senviva. 
    Ili metis ßin en çerkon, çiuj sidi¸is apud ßi kaj ploris 
ßin, ploris dum tri tagoj. Ili volis entombigi ßin, sed ßi 
estis ankoraΩ freßa, kiel vivanta homo, kaj ßiaj vangoj 
estis ru¸aj, kiel antaΩe. Tiam ili diris:
    ”Ni ne povas kovri ßin per tero” kaj ili veni¸is vitran 
çerkon, en kiu oni povis vidi ßin de çiuj flankoj, metis 
ßin tien kaj skribis ßian nomon per oraj literoj, kaj ke 
ßi estis princino. La çerkon ili metis sur monton kaj 
unu el ili çiam restis tie kaj gardis ¸in. Bestoj venis kaj 
ploris Ne¸ulinon, strigo, poste korvo, fine kolombo.
    Ne¸ulino longe kußis en la çerko. ∑i ne putris, ßajnis, 
ke ßi dormas, çar ßi estis ankoraΩ blanka kiel ne¸o, 
ru¸a kiel sango, nigrahara kiel ebono. 
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    Foje okazis, ke princo venis en la arbaron kaj eniris 
en la domon de la nanoj por pasigi tie la nokton. Li 
vidis sur la monto la çerkon, la belan Ne¸ulinon en ¸i, 
kaj li legis la oran surskribon. Li diris al la nanoj:
    ”Donu al mi la çerkon, vi ricevos de mi por ¸i çion, 
kion vi postulos.” 
    Sed la nanoj respondis:
    ”Ni ne donos ¸in por la tuta oro de la mondo.” 
    Tiam li diris:
    ”Donacu ßin al mi, çar mi ne povos vivi, ne vidante 
Ne¸ulinon. Mi ßin estimos kaj respektos, kiel ion plej 
karan.” 
    AΩdinte liajn vortojn, la nanoj ekkompatis lin kaj 
donacis al li la çerkon. La princo ordonis al la servistoj 
forporti ßin sur la ßultroj. Ili faletis paßinte sur arbeton; 
de la skuo elfalis el ßia gor¸o la venena peceto, kiun 
Ne¸ulino demordis. 
    Post momento ßi malfermis la okulojn, levis la kov-
rilon de la çerko, rekonscii¸is kaj ree estis vivanta. 
    ”Mia Dio! kie mi estas?” ßi ekkriis. 
    ”Vi estas çe mi,” respondis ̧ oje la re¸a filo, ”mi amas 
vin super çio en la mondo; iru kun mi en la kastelon 
de mia patro, vi estos mia edzino.” 
    Ne¸ulino konsentis kaj iris kun li. La geedzi¸a festo 
estis luksa kaj belega.
    Oni invitis ankaΩ la sendian duonpatrinon de Ne¸u-
lino. Surmetinte belan tualeton, la re¸ino stari¸is 
antaΩ la spegulo kaj demandis:

     ”Speguleto mia, speguleto hela,
     Kiu en la lando estas la plej bela?” 
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    La spegulo respondis:

     ”Plej bela vi estas çe ni, Sinjorino,
     Sed miloble pIi bela — la juna re¸ino.”

    La malbona virino laΩte malbenis kaj tiel ektimis, ke 
ßi ne povis trankvili¸i. Komence ßi tute ne volis iri al 
la geedzi¸o, sed ßi ne povis resti, ßi devis vidi la junan 
re¸inon. 
    Kiam ßi venis, ßi rekonis Ne¸ulinon kaj pro timo kaj 
teruro ne povis movi¸i. Sur flamantaj karboj jam estis 
metitaj feraj ßuoj. Oni alportis ilin antaΩ la re¸inon kaj 
ßi devis surmeti ilin kaj danci en la ru¸ebrulantaj ßuoj, 
¸is ßi falis senviva. 
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