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Por çi tiu fabelo estas uzata la tiparo Memento, desegnita de
Franko Luin. La kajero estas unu en serio de fabelkajeroj prezentantaj la tiparojn de la sama desegnisto.
Ili estas elßuteblaj çe www.omnibus.se/fabelaro.
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stis iam malgranda knabineto, sen patro, sen patrino,
kaj ßi estis tiel malriça, ke ßi havis nek çambron kie
lo¸i, nek liton en kiu dormi. Fine restis al ßi nur la vestoj
sur la korpo kaj en la mano peco da pano, kiun donacis al
ßi kompatema koro; sed ßi estis bona kaj pia. Çar ßi estis
forlasita de çiuj, ßi ekmigris, fidante al Dio. Sur sia vojo ßi
renkontis mizerulon, kiu diris:
”Donu al mi ion por man¸i, mi estas tre malsata!”
∑i donis al li sian tutan pecon da pano kaj diris: ”Dio
benu vin,” kaj iris antaΩen. Poste ßi renkontis infanon, kiu
ploris kaj diris:
”Donu al mi ion por kovri la kapon, malvarme estas al
mi.” ∑i demetis sian çapon kaj donis al ¸i. Post momento
ßi vidis infanon, kiu ne havis kaftanon; ßi donis al ¸i sian;
poste alia petis jupon, ßi donis la sian. Fine ßi venis en arbaron, estis jam mallume, venis ankoraΩ unu infano kaj petis
çemizon. La pia knabino pensis:
”Estas malluma nokto, neniu vidos vin, vi povas doni vian
çemizon,” demetis ¸in kaj donis al la infano.
La knabino restis nuda. Subite la steloj komencis fali de
la çielo: ili ne estis steloj, sed oraj moneroj; kaj kvankam ßi
fordonacis la çemizon, ßi havis tute novan el plej delikata
tolo. ∑i kolektis la monerojn kaj estis riça ¸is la morto.

3

OMNIBUS 02.99.527
STELOJ TALAROJ

Germana fabelo el la kolekto de
fratoj Grimm. Tradukis Kabe. Eldono
laΩ la eLibro ”Elektitaj fabeloj”, Inko
Eldonejo, Tyresö 2001.
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