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Por çi tiu fabelo estas uzata la tiparo Rustika ,
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 viro maljuna kiel la mondo. Liaj okuloj ne vidis klare, surdaj estis la oreloj kaj la
genuoj tremis. Kiam li sidis çe la tablo li apenaΩ
povis teni la kuleron, disverßis supon sur la tablotukon kaj eç iafoje ¸i refluis el lia bußo. Tio estis
abomena por lia filo kaj bofilino kaj fine ili sidigis
la maljunulon en angulon post la forno kaj donis
al li man¸a√on en argila pladeto kaj neniam sufiçe;
li mal¸oje rigardis al la tablo kaj liaj okuloj fari¸is
malsekaj. Foje liaj tremantaj manoj ne povis teni
la pladeton, ¸i falis teren kaj rompi¸is. La juna virino insulte lin riproçis, li diris nenion. Oni açetis
al li lignan pladeton por kelke da heleroj, kaj de tiu
tempo li devis man¸i el ¸i. Foje kiam ili sidis en la
çambro, ili vidis, ke la kvarjara nepeto kunmetas
sur la planko lignajn tabuletojn.
”Kion vi faras?,” demandis la patro.
”Mi faras trogeton,” respondis la infano, ”el ¸i
man¸os paçjo kaj panjo, kiam mi estos granda.”
La geedzoj momenton rigardis unu la alian, ekploris kaj tuj ili alkondukis la avon al la tablo. De
tiu tempo ili man¸is kune kun li kaj ne riproçis lin,
se li iom disverßis.
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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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