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A

pud granda arbaro vivis malriça lignohakisto kun
siaj edzino kaj du infanoj; la knabeto estis nomata
Haçjo, la knabino Grenjo. La lignohakisto ne havis
multon por dividi kaj man¸i, kaj foje, kiam en la lando
ekregis granda kareco, eç la çiutaga pano ekmankis al
li. Kiam li vespere meditis pri tio kaj pro çagreno sin
turnadis en la lito, li ek¸emis kaj diris al sia edzino:
”Kion ni faros? Kiamaniere ni nutros la infanojn, se ni
mem havas nenion?”
”Çu vi scias,” diris la edzino, ”ni kondukos morgaΩ frumatene la infanojn en la arbaron en plej densan lokon.
Ni ekbruligos fajron por ili, donos al çiu 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; sova¸aj
bestoj tuj alkurus kaj disßirus ilin.”
”Malsa¸ulo,” diris la edzino, ”alie ni çiuj kvar mortos
pro malsato, vi jam povas raboti tabulojn por la çerkoj.”
∑i tiel turmentis lin, ke fine li konsentis.
”Doma¸o, kia doma¸o, malfeliçaj infanoj” diris la lignohakisto.

3

HAÇJO KAJ GRENJO

AnkaΩ la infanoj ne povis ekdormi pro malsato kaj
aΩdis, kion la duonpatrino diris al la patro. Grenjo ploris
maldolçajn larmojn kaj diris al Haçjo:
”Venis nia fino.”
”Trankvili¸u Grenjo,” respondis Haçjo, ”ne malesperu,
ni trovos rimedon.”
Kiam la maljunuloj ekdormis, li levi¸is, sin vestis,
malfermis la pordeton kaj ßteliris eksteren. Hele lumis
la luno, kaj la blankaj ßtonetoj, kiuj kußis antaΩ la domo,
brilis kiel dukatoj. Haçjo klini¸is kaj kolektis tiom da ili,
kiom povis teni lia poßo. Poste li revenis en la çambron
kaj diris al Grenjo:
”Timu nenion, kara fratineto, kaj dormu trankvile.
Dio ne forlasos nin.”
Li ree kußi¸is kaj ekdormis.
Kiam tagi¸is, jam antaΩ la sunlevi¸o, la duonpatrino
vekis la infanojn:
”Levi¸u, maldiligentuloj, ni iros en la arbaron por alporti lignon.”
∑i donis al çiu peceton da pano:
”Jen por la tagman¸o, sed ne man¸u pli frue, çar vi
ricevos neniom plu.”
Grenjo prenis la panon sub la antaΩtukon, çar Haçjo
havis la ßtonojn en la poßo. Çiuj ekiris en la arbaron.
Kiam ili iom iris, Haçjo haltis, rigardis malantaΩen al la
domo kaj poste sençese sin turnis tien. La patro diris:
”Haçjo, kial vi tien rigardas kaj restas malantaΩe? Çesigu kaj ne forgesu pri viaj piedoj.”
”Paçjo, mi rigardas mian blankan kateton, ¸i sidas sur
la tegmento kaj volas diri adiaΩ al mi.”
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”Malsa¸ulo,” diris la duonpatrino, ”tio ne estas via kateto, tio estas la matena suno, kiu lumigas la kamentubon.”
Sed Haçjo ne adiaΩis la kateton, li √etis la blankajn ßtonetojn çiam po unu sur la vojon.
Kiam ili venis en la mezon de la arbaro, la patro
diris:
”Kolektu lignon, infanoj, mi ekbruligos fajron, estas
malvarmege.”
Haçjo kaj Grenjo alportis verga√on, tutan monteton da
¸i. Oni ekbruli¸is ¸in, kaj kiam la flamoj alte brulis, la
duonpatrino diris:
”Kußigu, infanoj, apud la fajro kaj ripozu. Ni iros en la
arbaron haki. Kiam ni finos la laboron, ni revenos kaj
kunprenos vin.”
Haçjo kaj Grenjo sidis apud la fajro kaj tagmeze man¸is çiu sian pecon da pano. La infanoj pensis, ke la patro
estas proksima, çar ili aΩdis batojn de la hakilo. Sed tio
ne estis hakilo, ¸i estis branço, kiun li ligis al seka arbo
kaj kiun la vento √etadis en çiujn flankojn.
Ili sidis tiel longe, fine iliaj okuloj fermi¸is pro laci¸o
kaj ili ekdormis. Kiam ili veki¸is, estis jam malluma nokto. Grenjo komencis plori kaj diris:
”Kiel ni eliros el la arbaro!”
Haçjo konsolis ßin:
”Atendu momenton, la luno levi¸os kaj ni trovos la
vojon.”
Kiam levi¸is la plena luno, Haçjo prenis Grenjon per
la mano kaj iris serçante la ßtonetojn, kiuj brilis kiel
novaj ar¸entaj moneroj kaj montris al ili la vojon. Ili iris
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la tutan nokton kaj çe tagi¸o venis al la patra domo. Ili
frapis la pordon kaj kiam la duonpatrino ilin vidis, ßi
diris:
”Malbonaj infanoj, kial vi tiel longe dormis en la arbaro. Ni pensis, ke vi tute ne revenos”.
Sed la patro ¸ojis, çar la konscienco riproçis lin, ke li
lasis ilin solaj.
Post ne multe da tempo la mizero revenis en la domon
kaj la infanoj nokte aΩdis, kiel la patrino parolas en la
lito al la patro:
”Çio jam estas konsumita, ni havas ankoraΩ duonon
da panbulo, kaj poste. … finita estas la kanto. Ni devas
liberi¸i de la infanoj, ni kondukos ilin pIi profunde en la
arbaron, por ke ili ne retrovu la vojon; ne ekzistas alia
savo por ni.”
Granda pezo ekpremegis la koron de la patro kaj li
diris:
”Pli bone estus, se vi dividus kun la infanoj vian lastan
peceton.”
Sed ßi ne volis aΩskulti kaj riproçis lin: kiu diris a,
devas diri ankaΩ b; çar li cedis la unuan fojon, li devas
cedi ankaΩ nun.
La infanoj ne dormis kaj aΩdis la interparoladon. Kiam
la gepatroj ekdormis, Haçjo levi¸is, volis iri eksteren kaj
kolekti ßtonetojn, kiel antaΩe, sed la patrino ßlosis la
pordon kaj li ne povis eliri. Li konsolis la fratineton kaj
diris:
”Ne ploru, Grenjo, kaj dormu trankvile. Dio helpos
nin.”
Frumatene la patrino venis kaj vekis la infanojn. Ili ri-
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cevis po peco da pano, sed ¸i estis ankoraΩ pli malgranda
ol Ia unuan fojon. Sur la vojo en la arbaron Joç√o dispecigis ¸in en la poßo, ofte haltis kaj √etis peceton teren.
”Haçjo, kial vi haltas,” diris la patro, ”iru vian
vojon.”
”Mi rigardas al mia kolombeto, kiu sidas sur la tegmento kaj volas diri adiaΩ al mi,” respondis Haçjo.
”Malsa¸ulo,” diris la patrino, ”tio ne estas via kolombeto, tio estas la matena suno, kiu lumigas la kamentubon.”
Dume Haçjo √etis çiujn pecetojn unu post la alia sur la
vojon.
La duonpatrino kondukis ilin ankoraΩ pli profunde en
la arbaron, kie ili estis neniam dum sia tuta vivo. Ree oni
ekbruli¸is grandan fajron, kaj la patrino diris:
”Sidu çi 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 Grenjo dividis sian panon kun Haçjo, kiu
disßutis sian pecon sur la vojon. Poste ili ekdormis kaj
vespero pasis, sed neniu venis al la malfeliçaj infanoj. Ili
veki¸is nur en malluma nokto kaj Haçjo konsolis la fratineton per la vortoj:
”Atendu, Grenjo, 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, çar la miloj da birdo, kiuj flugas en la arbaro
kaj super la kampoj, man¸is la panon. Haçjo diris al
Grenjo:
”Ne timu, ni retrovos la vojon,” sed ili ne trovis ¸in.
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Ili iris la tutan nokton kaj la tutan tagon de la mateno
¸is la vespero, sed ne eliris el la arbaro. Ili estis tre malsataj, çar ili man¸is nur kelke da beroj, kiujn ili trovis sur
la tero. Ili estis tiel lacaj, ke la piedoj ne volis plu porti
ilin; ili kußi¸is sub arbo kaj ekdormis.
Estis jam la tria mateno de la tempo, kiam ili forlasis
la patran domon. Ili ree ekiris antaΩen, sed la arbaro estis
pli kaj pli densa. Ili estus pereintaj sen helpo, kiu venis
al ili.
Tagmeze ili ekvidis sur branço belan ne¸eblankan
birdeton, kiu tiel bele kantis, ke la infanoj haltis kaj aΩskultis. Kiam ¸i finis, ¸i eksvingis la flugilojn kaj flugis
antaΩ la infanoj. Ili iris post ¸i, ¸is ili venis al dometo. La
birdo sidi¸is sur la tegmento. La infanoj proksimi¸is kaj
rimarkis, ke la domo estas konstruita el pano kaj kovrita
per kukoj; la fenestroj estis el hela sukero.
”Jen bona vesperman¸o por ni,” diris Haçjo. ”Mi man¸os pecon el tegmento kaj vi, Grenjo, provu la fenestron,
¸i estas dolça.”
Haçjo etendis la manon kaj derompis peceton de la
tegmento, Grenjo stari¸is antaΩ la fenestro kaj mordetis
la vitron. Subite voço el la domo ekkriis:
”Mi aΩdas mi krak’ krak’ mordeton,
kiu man¸as la dometon?”
La infanoj respondis:
”La vento per sia flugilo,
la vento, çiela la filo.”
Kaj ili man¸is sen¸ene. Haçjo, kiu trovis la tegmen-
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ton tre bongusta, deßiris grandan pecon, Grenjo elpußis
tutan rondan fenestran vitron kaj man¸is ¸in kun apetito. Subite la pordo malfermi¸is kaj virino, maljuna kiel
la mondo, apogante sin sur lambastono, eliris el la domo.
Haçjo kaj Grenjo tiel ektimis, ke ili el lasis el la manoj,
kion ili tenis en ili. La maljunulino balancis la kapon kaj
diris:
”Karaj infanoj, kiu alkondukis vin çi tien? Eniru kaj
restu çe mi sentime.”
∑i prenis la infanojn per la mano kaj kondukis ilin
en la dometon. Bona man¸a√o estis tie preparita: lakto,
dolçaj kukoj, pomoj kaj nuksoj. Poste oni sternis blankan
lita√on; Haçjo kaj Grenjo kußi¸is en du litoj kaj pensis, ke
ili estas en la çielo.
La maljunulino nur ßajnigis bonecon. ∑i estis malica
sorçistino, kiu embuskis al infanoj kaj konstruis la panan
domon por logi ilin. Çiun infanon, kiun ßi kaptis, ßi mortigis, kuiris kaj man¸is. Tio estis ßia festo. La sorçistinoj
havas ru¸ajn okulojn kaj ne povas vidi malproksimen,
sed ili havas senteman flaradon, kiel la bestoj, kaj sentas,
kiam la homoj venas. Kiam Haçjo kaj Grenjo proksimi¸is,
ßi malice ekridis kaj diris:
”Ili jam estas miaj. Ili ne forkuros, ne, ne!” Frumatene,
antaΩ ol la infanoj veki¸is, ßi jam estis sur la piedoj kaj
rigardante la belajn rozvangajn infanojn en la litoj, ßi
murmuris al si:
”Bongusta peceto!” ∑i kaptis Haçjon per siaj sekaj
manoj, forportis lin en malgrandan stalon kaj fermis la
kradpordon. Neniel efikis Iiaj krioj. Poste ßi iris al Grenjo,
skuis ßin kaj kriis:

9

HAÇJO KAJ GRENJO

”Levi¸u! Alportu akvon kaj kuiru ion bonan por via
frato. Li sidas en la stalo kaj devas grasi¸i. Kiam li estos
grasa, mi lin man¸os.”
Grenjo maldolçe ploris, sed vane; ßi devis fari, kion
postulis la sorçistino.
Oni kuiris por Haçjo plej bonan man¸a√on, sed Grenjo
ricevis çiam nur kankrajn konkojn. Çiumatene la maljunulino iris en la stalon kaj diris:
”Haçjo, etendu la fingrojn, por ke mi palpu, çu vi jam
estas grasa.”
Sed Haçjo etendis al ßi osteton, kaj la maljunulino, kiu
havis malklaran vidon, ne rimarkis tion kaj pensis, ke ¸i
estasla fingro de Haçjo. ∑i miris, ke li tute ne grasi¸as.
Pasis kvar semajnoj, kaj Haçjo çiam restis malgrasa; la
maljunulino malpacienci¸is kaj ne volis plu atendi:
”Grenjo, Grenjo,” ßi kriis, ”rapide alportu akvon, morgaΩ mi buços Haçjon, çu li estos grasa aΩ ne.”
Ah, kiel ¸emis la malfeliça fratineto, kiam ßi devis
porti akvon, kaj kiel fluis la larmoj sur ßiaj vangoj. ”Dio
nia,” ploris ßi, ”kial la sova¸aj bestoj ne disßiris nin en la
arbaro! Ni estus mortintaj kune.”
”Fermu la bußon!” diris la sorçistino, ”nenio helpos
vin.”
En la sekvinta mateno Grenjo devis pendigi kaldronon
kun akvo kaj ekbruligi sub ¸i fajron.
”AntaΩe ni bakos panon,” diris la maljunulino, ”mi jam
varmegigis la fornon kaj knedis la paston.”
∑i alpußis la malfeliçan Grenjon al la forno, el kiu jam
eli¸is flamoj.
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”Enrampu,” diris la maljunulino, ”kaj rigardu, çu oni
jam povas enßovi la panon!”
Se la knabineto farus ¸in, la sorçistino fermus la
fornon por man¸i poste la bakitan infanon. Sed Grenjo
komprenis ßiajn pensojn kaj diris:
”Mi ne scias, kiel tion fari.”
”Malsa¸a ansero,” diris la krimulino, ”la truo estas
granda; mi mem povus eniri,” kaj ßi metis la kapon en
la fornon. Grenjo per forta pußo enigis ßin profunde kaj
riglis la feran pordon. Terure kriegis la sorçistino, sed
Grenjo forkuris kaj la sendia sorçistino mizere pereis.
Grenjo kuris rekte kiel sago al Haçjo, malfermis la
stalon kaj ekkriis:
”Haçjo, ni estas liberaj, la maljuna sorçistino ne vivas
plu!”
Haçjo elsaltis kiel birdo el ka¸o, kiam oni malfermas
al ¸i la pordon. Kiel ¸ojis la infanoj, çirkaΩprenis kaj kisis
unu la alian, kiel ili saltis! Nun ili ne bezonis timi, ili iris
en la domon, kie en çiuj anguloj staris kestoj plenaj de
perloj kaj multekostaj ßtonoj.
”Ili estas ankoraΩ pli belaj ol ßtonetoj,” diris Haçjo
kaj plenigis siajn poßojn. AnkaΩ Grenjo volis alporti ion
hejmen kaj plenigis sian antaΩtukon.
”Sed nun ni iru for de çi tie por eliri el la sorçarbaro.”
Ili iris kelkajn horojn kaj venis al granda akvujo.
”Ni ne povas transiri,” diris Haçjo, ”mi ne vidas ponton.”
”Nek ßipeton,” respondis Grenjo, ”sed jen na¸as blanka
anaso, mi petos, ke ßi helpu nin.” ∑i vokis:
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”Mankas ponto, ho anaso,
Savu nin el embaraso!”
La anaso proksimi¸is, Haçjo sidi¸is sur ¸in kaj petis la
fratineton sidigi apud li.
”Ne,” respondis Grenjo, ”tro peze estos por la anaseto;
¸i transportos nin unu post la alia.”
La bona besteto tion faris kaj la infanoj transveturis
feliçe.
Kiam ili iris iom da tempo, la arbaro ßajnis al ili pIi
kaj pli konata, kaj fine ili ekvidis de malproksime la patran domon. Ili ekkuris galope, sin √etis en la çambron
kaj falis sur la patran bruston. De la tempo, kiam la lignohakisto forlasis la infanojn en la arbaro, li ne ¸uis eç
unu trankvilan tagon; la duonpatrino mortis. Grenjo
malpleni¸is sian antaΩtukon kaj la disßutitaj perloj kaj
multekostaj ßtonoj saltis en la çambro; Haçjo √etis el sia
poßo unu plenmanon post alia. La mizero fini¸is kaj ili
¸oje vivis kune.
Finita estas la fabelo,
jen muso kuras en bela felo;
kaptu ¸in en sakon
kaj el la felo faru jakon.
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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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