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     Antaŭ longa, longega tempo vivis maljuna fiera reĝo, kiu deziris ĉion 
posedi kaj ĉion scii.  

     Foje vizitis lin maljunulino kiu alportis mortigitan serpenton kaj asertis: 
"Se vi jenan serpenton rostigos kaj manĝos, vi ekkomprenos lingvojn de 
ĉiaspecaj animaloj." - Nu, al la reĝo ekplaĉis, ke li scipovos ion 
eksterordinaran; bone li rekompencis la maljunulinon kaj tuj ordonis al sia 
preferata servisto: "Jenan fiŝon pretigu por mia hodiaŭa tagmanĝo! Sed eĉ 
peceton vi ne devas ŝtelmanĝi, se vi ne volas perdi vian kapon!"  

     Georgo, la servisto, multe cerbumis pri tiu malpermeso. "Neniam mi 
estis vidinta tian ĉi fiŝon," li diris al si, "ĝi aspektas ja kvazaŭ serpento! Kia 
kuiranto mi estus, se mi eĉ ne gustumus mian kuirprodukton?" Sekve, 
kiam la serpento estis rositita, li surlangigis peceton kaj gustumis. 
Tiumomente li ekaŭdas zumvoĉadon ĉe siaj oreloj:  

"En senzorga jarsezon'  
ni kante zumu,  
zigzagumu, ne zorgumu  
pri malhon'!"  
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     Georgo ĉirkaŭrigardas, sed vidas neniun krom kelkaj muŝoj flugantaj en 
la kuirejo. Kaj en proksima momento aŭdiĝas raŭkvoĉoj de ekstere:  

"Kien do? kien do?" -  

"Al la kampar', al la kampar'!"  

"Tre miriga ir', tre miriga ir'!"  

     Georgo elrigardas tra la fenestro, sed vidas nur aron da anseroj kun 
flavaj idoj... "Jen ni vidu!" li ekkomprenis, "tia estas do la fiŝo!" Rapide li 
enbuŝigis ankoraŭ peceton kaj kuris por priservi la reĝon per la neordinara 
manĝaĵo.  

     Posttagmeze la reĝo ekdeziris iom rajdi; li ordonis do al Georgo pretigi 
ĉevalojn kaj akompani lin.  

 

 

   

   Kiel li ordonis, tiel farite. La reĝo rajdis fronte kaj Georgo sekvis lin. Kiam 
ili troviĝis sur vasta herbejo, subite la ĉevalo de Georgo gaje ekhenis: "Hoj, 
frato mia! Hodiaŭ estas tiom hela vetero, ke mi ŝatus trans montaron salti!" 
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- "He, mi deziras fari same." henrespondis la alia, "sed sur mia dorso sidas 
ja maljunulo; se mi eksaltos, li falaĉos teren kvazaŭ sako da terpomoj!" - La 
moka ĉevalparolo ŝajnis al Georgo tiom sprita, ke li ne kapablis reteni 
laŭtan ekridon. - "Kial vi ridas?" malmilde demandis la reĝo kiu same ja 
komprenis la ĉevalan lingvon. "Nenial, Reĝa Moŝto," elturniĝis Georgo, "mi 
nur sentas min feliĉa." - Sed la reĝo jam eksuspektis lin kaj 
malbonhumoriĝis; tuj li decidis rajdi returnen.  

    

  Post kiam ili revenis en la kastelon, la 
reĝo deziris trinki vinon. "Plenigu por 
mi pokalon ĝisrande," li nubmiene 
diris al Georgo, "sed se vi superverŝos, 
mi ordonos vin senkapigi!" - Georgo 
prenis kruĉon da vino kaj komencis 
verŝi. Tiumomente tra la fenestro 
enflugis du birdetoj; unu flugsekvis la 
alian kiu tenis tri orajn harojn en sia 
beko. - "Donu ilin!" pepis tiu unua, "ili 
apartenas al mi!" - "Kia ideo!" kriis la 
alia, "estas ja mi, kiu ilin levis!" - "Sed 
mi vidis ilin fali, kiam la orhara 
junulino kombis sin; donu almenaŭ 
du!" - "Eĉ unu mi ne donos!" - Tiam ili 
komencis interlukti tirante la harojn; 
ĉiu sukcesis kapti po unu -- kaj tiu tria 
falis planken. En tiu momento Georgo 
turnis sian rigardon al la falinta haro, 
superplenigis la pokalon kaj iom da 
vino transftuis.  

     - "Vi malgajnis vian vivon!" kriis la 
reĝo, "sed mi pardonos vin, se vi 
alvenigos tiun orharan junulinon, por 
ke mi povu edzinigi ŝin."  

     Nu, vole-nevole selis Georgo 
ĉevalon kaj ekrajdis por venigi la 
orharan junulinon, kvankam eĉ 
imagon li ne havis kie ŝin serĉi.  
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     Post nelonge la ĉevalo alportis lin ĝis rando de nigra arbaro -- kaj jen 
Georgo ekvidis brulantan arbuston apudvoje; ĝuste sub la flamanta arbusto 
situis formikejo, kie konfuze svarmis timigitaj formikoj, ien-tien 
transportante blankajn ovojn por ŝirmi ilin kontraŭ falantaj fajreroj. - "Ho, 
helpu nin, Georgo, helpu!" ili vokis, "ni brulmortos eĉ kun niaj idoj!" - Tuj 
Georgo deĉevaliĝis, forhakis la arbuston kaj estingis la fajron. - "Kiam vi 
bezonos nian helpon, rememoru kaj ni venos!" vokis la formikoj dankeme.  

     "Kiamaniere formikoj povus min helpi," pensis Georgo en si mem kaj 
daŭrigis sian vojaĝon tra la nigra arbaro. Elrajdinte li troviĝis sur ebenaĵo, 
kie staris alta abio. En ties supro li ekvidis korvan neston - kaj jen! surtere 
sub la arbo lamentpepis du korvidoj: "Forflugis niaj gepatroj kaj ni devas 
mem prizorgi nin! Sed ni estas ankoraŭ tro junaj, nekapablaj flugi! Ho 
Georgo, helpu! Se vi ne satigos nin, ni mortos pro malsato!" - Senhezite 
ĝeorgo eltiris glavon kaj mortigis sian ĉevalon, por ke la malfortaj birdoj 
havu nutraĵon. - "Kiam vi bezonos helpon, voku nin kaj ni venos!" klukis 
gaje la korvidoj.  

 

 

     Pluan vojon devis Georgo nur piediri. Longtempe li estis migranta tra 
montara pejzaĝo - ĝis transirinte la lastan montopasejon li ekvidis antaŭ si 
senliman, vastan maron. . .  

     Sur la bordo kverelis du fiŝĉasistoj: ili retkaptis grandan orkoloran fiŝon 
kaj ĉiu el ili volis havi ĝin por si mem. - "Mia estas la reto, al mi apartenas 
do ankaŭ la fiŝo," asertis unu. - "Kion valorus via reto," kontraŭdiris la alia, 
"se vi ne havus mian ŝipon kaj min kiel helpanton?" -- Tiel ili interdisputis 
kaj neniamaniere kapablis akordiĝi. - "Mi konsilos al vi," proponis Georgo. 
"Vendu al mi la fiŝon kaj interdividu la monon egalparte!" - Jena ideo 
ekplaĉis al la fiŝistoj. Georgo donis al ili la tutan monsumon, kiun li ricevis 
de la reĝo por la vojaĝo, kaj preninte la fiŝon - reĵetis ĝin en la maron! Kun 
plaŭda sono ĝi vigle ekbaraktis en la akvo, kaj lastafoje elŝovinte sian 
kapon diris al Georgo: "Kiam vi bezonos mian helpon, sufiĉas rememori 
min!" Kaj poste ĝi malaperis en marprofundo.  
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   Ambaŭ fiŝistoj miris pro la stranga faro de Georgo kaj demandis lin pri 
celo de lia vojaĝo. - "Mi devas al nia maljuna reĝo venigi orharan 
junulinon, sed tute mi ne scias kie serĉi ŝin," konfesis Georgo. - "Ho, tiun ni 
konas," diris la fiŝistoj, "estas ja Orharulino, reĝidino el kristalvitra kastelo 
jen tie sur la insulo! ĉiumatene dum tagiĝo ŝi diskombas sian orhararon, 
sekve de kio ega brilo ekestas surĉiele kaj surmare. Se vi deziras, ni mem 
veturigos vin al la insulo, ĉar vi tiel saĝe akordigis nin. Sed vi devas tre 
atenteme elekti: dekdu filinojn havas la reĝo, tamen unusola estas tiu 
orhara. . ."  

x x x 

     Post kiam Georgo elŝipiĝis sur la insulo, senprokraste li iris en la 
kristalvitran kastelon por peti la reĝon, ke li permesu al sia orhara filino iĝi 
edzino de lia mastro. - "Mi plenumos la deziron," promesis la reĝo, "se vi 
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mem sukcesos plenumi tri taskojn, ĉiutage po unu. Portempe vi povas 
ripozi ĝis morgaŭ."  

     Kaj matene la reĝo diris: "Mia Orharulino posedis perlan koljuvelon; sed 
ties ŝnuro ŝiriĝis kaj la perloj disŝutiĝis jen tie sur la herbejo. Vi devas 
tutkolekti ilin, eĉ unu ne devas manki." - Georgo iris do al la herbejo; ĝi 
estis vastega kaj la herbo altkreska. Li genuiĝis kaj ekserĉis, sed kvankam li 
estis serĉanta de matene ĝis tagmeze, eĉ ununuran perlon li ne sukcesis 
trovi. . . "Ho, se ĉeestus miaj formiketoj por min helpi!" sopire li ekĝemis. -           

     "Ja ni ĉeestas kaj volonte al vi helpos!" 
aŭdiĝis voĉetoj en la herbo - kaj jen 
Georgo ekvidis -multnombran aron da 
formikoj svarmantaj ĉirkaŭe: de ĉiuflanke 
ili rapidis, ĉiu alportante po unu perlo. 
Nur surfadenigi ilin estis tasko de 
Georgo. Kaj kiam li estis jam kunligonta 
la fadenon, lame alrapidis ankoraŭ unu 
kriplopieda formiketo krianta: "Atendu, 
Georgo, ne ligu! Jen ankoraŭ la lasta!"  

     Vespere Georgo transdonis la perlojn 
al la reĝo; tiu kalkulreviziis ilin kaj diris: 
"Bone vi faris la laboron, sed via morgaŭa 
tasko estos malpli facila."  

     Kaj kiam Georgo venis matene, la reĝo 
diris jenon: "Mia Orharulino, banante sin 
en la maro, perdis oran ringon; tiun vi 
devas retrovi kaj alporti." - Malespereme 
iris Georgo al la maro kaj senkonsile paŝis 
laŭ la bordo; pura estis la akvo, sed tiom 
profunda, ke la fundon li ne kapablis eĉ 
ĝisrigardi, des malpli elserĉi tie ringon kaj     
atingi ĝin. . . "Ho, se ĉeestus mia ora fiŝo," 
li eksopiris, "tiu povus min helpi!" En la 
sama momento aŭdiĝis plaŭda sono en la 
maro kaj el la ondiĝinta akvo elŝoviĝis 
kapo de la ora fiŝo. "ĝustamomente vi 
rememoris min," ĝi diris. "Mi scias, kion 
vi bezonas; atendu iom, baldaŭ mi  
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revenos!" Kaj fakte: post nelonge ĝi reaperis, portante en la buŝo la 
deziratan ringon. . .  

     Nu bone - en la sekvinta mateno diris la reĝo: "Se vi volas, ke mi donu 
Orharulinon al via regnestro kiel edzinon, vi devas havigi vivigan kaj 
mortigan akvojn; ŝi bezonos ilin." - Kompreneble, Georgo ne havis eĉ 
ideon, kie en la mondo tiaj akvoj troviĝas kaj kiamaniere ilin akiri; li ekiris 
do tute laŭhazarde kaj dumvoje cerbumis, kiel aranĝi la aferon, por ke li 
sukcesu. Veninte en arbaron, li ekpensis: "Ho, se nun ĉeestus miaj korvidoj, 
eble tiuj povus min helpi!" - Tiumomente aŭdiĝis plaŭda sono super lia 
kapo, kaj suprenrigardinte li ekvidis ambaŭ korvidojn sur proksima 
branĉo. "Kion vi deziras?" ili demandis. - "Mi devas havigi akvojn vivigan 
kaj mortigan," diris Georgo, "kaj ne scias kie ilin serĉi." - "Tion ni scias tre 
bone; nur iomete atendu, ni alportos!" Kaj post eta momento ili flugis 
returnen, ĉiu kun kukurbo plena de akvo; ankoraŭ ili sciigis al Georgo, kiu 
el inter la akvoj estas viviga kaj kiu mortiga - kaj li dankinte ekrapidis reen 
al la kristalvitra kastelo.  

     Sed returnvoje li ekvidis malplaĉan aperaĵon: meze de grandega aranea 
reto sidis ega abomeninda araneo suĉanta mortigitan muŝon. Georgo 
senhezite prenis la kukurbon kun la mortiga akvo kaj iom ŝpruĉis kontraŭ 
la araneo - kaj vidu! kvazaŭ tromatura ĉerizo ĝi falis teren tute senviva. 
Poste li ŝprucis iom da viviga akvo kontraŭ la mortigita muŝo; tiu tuj 
ekmoviĝis, vigle elrampis el la araneaĵo kaj flugis ĉirkaŭ oreloj de Georgo 
ĝoje zumante: "Kiam vi bezonos mian helpon, ni revidos unu la alian. . ."  

ĉar Georgo sukcesis plenumi la tri taskojn, la reĝo konsentis transdoni al li 
sian orharan filinon.  

"Sed vi devas mem elekti ŝin," li diris kaj kondukis Georgon en luksan 
ĉambregon, kie ĉirkaŭ rondforma tablo sidis dekdu belaj junulinoj, 
harprecize samaspektaj; iliaj kapoj estis kovritaj per grandaj neĝblankaj 
tukoj, sekve de kio eĉ unu haro de iu ajn junulino ne estis videbla. - "Jen 
miaj filinoj," diris la reĝo. "Se vi divenos, kiu el inter ili estas Orharulino, vi 
povos ŝin forkonduki - sed se vi eraros, senprokraste vi devas foriri sola kaj 
neniam plu reveni."  

     Tre angore sentis sin Georgo, nesciante kion fari. Sed subite li ekaŭdis 
mallaŭtan zuman voĉon ĉe sia orelo: "Paŝu malrapide ĉirkaŭ la tablo; mi 
flustros al vi, kiu el la junulinoj estas tiu orhara." Estis la muŝo kiun Georgo 
pasintatage revivigis. "Jena junulino ne estas - jena ankaŭ ne - nek ĉi tiu - 
jen tiu estas Orharulino!"  
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     "Jenan filinon donu al mi!" ekkriis Georgo. "Tiun ĉi mi volas konduki al 
mia regnestro kiel fianĉinon!" - "Vi divenis," diris la reĝo - kaj la junulino 
tuj ekstaris demetinte la kaptukon; la ora hararo en abundaj tufoj libere 
ektorentis de ŝia kapo preskaŭ ĝis la planko kaj ega brilo estiĝis 
vastĉirkaŭe, kvazaŭ kiam la suno vidigas sian plej helan vizaĝon dum 
somera tagiĝo. . .  

 

 

 

     Poste la reĝo malavere dotis sian preferatan filinon kaj Georgo venigis 
ŝin al sia estro kiel fianĉinon.  
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     La maljuna reĝo preskaŭ ekdancis pro ega ĝojo kaj tuj ordonis ĉion 
prepari por pompa nupto. "Unue mi intencis mortpendigi vin pro via 
malobeemo," malice li diris al Georgo, "sed ĉar vi havigis por mi tian 
ĉarman fianĉinon, oni nur senkapigu vin kaj honeste entombigu!..."  

     Vane petis Georgo, ke la reĝo pardonu lin, senefike larmis Orharulino. 
La kruela reĝo senkompate plenumigis sian ordonon. Nur post kiam oni 
senvivigis Georgon, la reĝo bonvoleme permesis, ke Orharulino prenu lian 
kadavron. ŝi almetis do la forhakitan kapon al la malviva korpo kaj 
surŝprucis iom da mortiga akvo; tuj ambaŭ partoj kunkreskis kaj la vundo 
malaperis sen plej eta postsigno. Tiam Orharulino ŝprucis la vivigan akvon 
- kaj samamomente Georgo reviviĝis, ekstaris kaj sentis sin vigle kaj junece 
kvazaŭ renaskita; li fariĝis eĉ multe pli bela ol iam ajn antaŭe.  

     Kiam la maljuna reĝo vidis la rezulton, tuj li ekdeziris same rejuniĝi kaj 
beliĝi. Strikte li ordonis, ke oni ankaŭ lin senkapigu kaj poste surŝprucu 
akvon. Nu, oni senkapigis lin do laŭordone - sed kiom ajn ili ŝprucis, la 
kapo ĉiam spitis unuiĝi kun la korpo, ĉar oni uzis unue la akvon vivigan. 
Nur post kiam ĝi estis jam konsumita, oni konsciiĝis pri la eraro kaj 
komencis ŝpruci el la alia kukurbo; tuj la kapo kunkreskis kun la korpo - 
sed ĉar oni havis plu neniom da vivakvo por revivigi la kadavron, la reĝo 
devis resti jam senviva porĉiame.  

    Tamen neniu regno povas ja ekzisti sen regnestro. Oni do multe 
cerbumis kiun elekti - kaj fine decidis: kiu komprenas ne nur lingvon sed 
ankaŭ animon de ĉiuj animaloj, tiu certe estos komprenema regnestro rilate 
al la homoj; kaj milda virino lumiganta vastan ĉirkaŭon certe scios ĉiam 
montri ĝustan vojon al sia edzo. Tiel Georgo kaj Orharulino fariĝis novaj 
gereĝoj kaj depost tiam komprenemo kaj sunbrilo konstante regis en la tuta 
lando ...  
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