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stis iam malriça kamparano, nomata Kankro. Foje li
ßar¸is çaron per ligno, jungis du bovojn kaj veturis en
la urbon. La lignon li vendis al doktoro. Kiam li venis por la
mono, la doktoro sidis çe la tablo. La kamparano vidis, ke
li bone man¸as kaj trinkas, kaj ekdeziris ankaΩ fari¸i doktoro. Li staris momenton kaj fine demandis, çu li ankaΩ ne
povus fari¸i doktoro.
”Certe,” diris la doktoro, ”la afero estas facila.”
”Kion mi devas fari?” demandis la kamparano.
”Unue açetu abocolibron, sed tian, sur kies unua pa¸o
estas pentrita koko; due vendu vian çaron kaj bovojn kaj
açetu vestojn kaj la tutan doktoran ilaron; trie mendu pentritan signon: ’Mi estas doktoro Çioscia’ kaj najlu ¸in super
via pordo.”
La kamparano faris çion, kion oni konsilis al li. Li jam iom
doktoris, sed ne tre multe, kiam oni ßtelis de riça sinjoro
monon. Oni rakontis al la sinjoro pri doktoro Çioscia, kiu
lo¸as en tiu kaj tiu vila¸o kai certe trovos la ßtelintojn. La
riçulo ordonis jungi çevalojn, veturis en la vila¸on kaj haltis
antaΩ la signo.
”Çu vi estas la doktoro Çioscia?”
”Jes, mi,” respondis la kamparano.
”Veturu kun mi kaj trovu la ßtelitan monon.”
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”Bone, sed mi ne veturos sen mia edzino, Margenjo.”
La sinjoro konsentis, prenis ilin ambaΩ kaj ili forveturis
kune. Kiam ili venis en la domon de la nobelulo, estis jam
preta tagman¸o, la sinjoro do invitis lin.
”Bone,” li diris, ”sed Margenjo eksidu kun ni.”
Kiam unua servisto venis kun bele ßar¸ita plado, la kamparano tußegis sian edzinon kaj diris:
”Margenjo, jen la unua,” t. e. la unua plado. La servisto,
kiu partoprenis en la ßtelo, pensis, ke li volis diri: ”Jen la
unua ßtelisto,” ektimis kaj diris ekstere al siaj kolegoj:
”La doktoro scias çion, ve al ni: li diris, ke mi estas la
unua.”
La dua tute ne volis eniri, sed vole nevole li devis enporti
la pladon. Ekvidinte ¸in, la kamparano tußegis la edzinon
kaj diris:
”Margenjo, jen la dua.”
La servisto ektimis kaj tuj eliris.
La tria ne estis pli feliça, la kamparano ree diris:
”Margenjo, jen la tria.”
La kvara alportis kovritan pladon, kaj la sinjoro diris:
”Doktoro Çioscia, montru vian arton kaj divenu, kio estas
tie.” Tie estis kankroj. La kamparano rigardis la pladon, ne
sciante kion fari, kaj diris: ”Ah, mi malfeliça kankro!”
AΩdinte tion, la sinjoro diris:
”Li tion scias, li do scias ankaΩ, kiu havas mian monon.”
La terurita servisto palpebrumis al la doktoro, ke li eliru
kun li. Kiam ili estis en alia çambro, çiuj kvar konfesis, ke ili
ßtelis la monon; ili promesis redoni ¸in kaj lin rekompenci,
se li ilin ne perfidos, alie oni pendigos ilin.
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Ili montris al li, kie ili kaßis la monon.
La doktoro, tre kontenta, revenis al la tablo kaj diris:
”Sinjoro, nun mi serços en mia libro, kie la mono estas
kaßita.”
La kvina servisto enrampis dume en la fornon por konvinki¸i, çu la doktoro scias pli multe. La kamparano sidis,
turnis kaj returnis la pa¸ojn, serçante la kokon. Li ne povis
¸in trovi kaj diris:
”Vi estas tie, vi devas eliri.”
La servisto en la forno pensis, ke la doktoro parolis pri li,
elsaltis terurita kaj ekkriis:
”Li scias çion.”
La doktoro Çioscia montris al la sinjoro, kie estas la
mono, sed ne diris, kiu ßtelis, ricevis belan rekompencon
de ambaΩ flankoj, kaj fari¸is fama homo.
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Germana fabelo el la kolekto de
fratoj Grimm. Tradukis Kabe. Eldono
laΩ la eLibro ”Elektitaj fabeloj”, Inko
Eldonejo, Tyresö 2001.
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