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Mupo foriras

„Kien vi iras?“, demandas Taŭrolo, la dika bovo.

Mupo hezitas, li ne scias la respondon.

„Ne timu, mi ne malkaŝos. Mi estas ja Taŭrolo, la

dika bovo. Fidu min. Do, diru, kien vi iras?“ 

„Hm,  mi  ankoraǔ  ne  scias.  Povas  esti  al  la

montaro.“

Mupo vere ne certas, kien li volas iri. Per grandaj

okuloj li rigardas Taŭrolo-n.

Ĉu li vere povas fidi lin? Singardeme li flustras al

li:
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„Vi  ne  diru  al  mia  instruisto!  Sinjoro  Moreto

estas ĉiam tre severa. Li neniam permesas, ke mi

foriras.“

„Kial vi volas foriri? Vi estas ja lernanto. Via loko

devas esti en klasĉambro!“, postulas Taŭrolo.

Mupo nun koleras. Laŭte li protestas.

„Ne kolerigu min. Atentu viajn proprajn aferojn!“

Mupo  montras  furiozan  mienon.  Sed  Taŭrolo

provas trankviligi lin.
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„Pardonu min, Mupo. Mi ne volis ĝeni vin. Sed,

diru,  kial  vi  volas foriri?  Mi ne malkaŝos.  Estas

granda sekreto inter ni.“

„Mi  malŝatas  la  klasĉambron!  Mi  malŝatas  la

tutan  lernejon!  Ne,  ne,  mi  ne  volas  lerni!“,

plendas Mupo.

„Ho,  ve!  Kiel  mi  povas  helpi  vin?“,  demandas

Taŭrolo   kaj  klinas  la  kapon.  Per  siaj  grandaj

kornoj li skrapas la teron.

„Lasu  min!  Mi  nur  volas  for.  Mi  iras  al  la

montaro!“,  suspiras  Mupo  kaj  daŭrigas  sian

vojon.
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En montaro

La vetero estas bela.  Pro la varma suno Mupo

komencas ŝviti. Montogrimpado estas pena. 

Sed la  blua ĉielo  kaj  la  bela  vido al  la  montoj

ĝojigas Mupo-n. Nun estas tempo por eta paŭzo.
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Mupo  sentas  malsaton.  Li  ja  ne  kunportas

provizaĵon. 

Subite aperas nigra korvo. Ĝi alteriĝas ĝuste sur

la vojo kie Mupo iras. Kun krakanta voĉo la korvo

kantas:

Ĝi manĝas, ĝi manĝas, 

malgranda elefant'

Ĝi trinkas, ĝi trinkas, 

ĝi ŝmacas sen demand'.

Bananoj kun karotosuk' 

bongustas sen kompar'.

Terpomoj kun tomatosup', 

festeno kun nektar'.
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Mupo ne kredas tion kaj demandas: „Kie estas

manĝaĵo?  Mi  ankaŭ  malsatas.  Kie  estas  la

elefanto?“

„Kra, kra. Vi certe ne vidis la lignan ŝildon flanke

de la vojo“, konstatas la korvo.

Mupo konfesas kun tremanta voĉo:

„Kompreneble mi vidis tion. Sed mi ja ne povas

legi. Diru, kion prezentas la ŝildo?“ 
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„Kra, kra. Stultulo! Vi devas lerni legi. Iru al via

klasĉambro! Kra, kra!“

Kun  tiuj  vortoj  la  nigra  korvo  forflugis.  Mupo

malgaje postrestas. 

„Sed mi vere malsatas. Kion nur diras la ŝildon?“

Li  malkviete  paŝadas  tien  kaj  reen  rigardante

ĉiudirekten.

Subite li malkovras domon malantaŭ la kurbo.

Ĉe alta barilo staras nova ligna ŝildo. Tie estas

skribite: 

„Eniru nian gastejon. Ĉi tie vi trovos bongustajn

manĝaĵojn.“
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La nigra korvo sidas supre sur la ŝildo kaj krakas

senfine. Mupo triste rigardas la skribaĵon. Li ja

ne  povas  legi.  Sed   subite  li  rimarkas  belan

odoron. 

Ĝi  venas  de  la  teraso.  Tie  sidas  la  malgranda

elefanto.

Lia  apetito  estas  senfina.  Mupo  miras  pri  la

multaj teleroj kaj bovloj. 

„Kara elefanto. Mi malsatas.  Ĉu vi  donos al  mi

iom de via manĝo?“, petis Mupo.
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„Kompreneble!“, gruntas la elefanto, „Sidiĝu kaj

helpu min formanĝi ĉion!“

Mupo dankas kaj komencas manĝi. Li manĝas ĝis

plena ventro. Post laŭta rukto li adiaŭas:

„Koran dankon, kara elefanto. Nun mi estas sata.

Ĝis revido!“

Mupo  estas  denove  sur  la  kruta  vojo.  Sed  la

migrado estas tre streĉa ĉar li tro multe manĝis.

Post kelkaj paŝoj Mupo ŝatus fari paŭzon. Tial li

serĉas taŭgan lokon. 

Apud la vojo Mupo vidas denove lignan ŝildon.

Ĝi estas fiksita al malalta barilo. 
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Scivoleme Mopo iras al la barilo. Li ne povas legi

la skribaĵon sur la ŝildo. 

„Kio estas malantaŭ la barilo?“, li pensas kaj iras

pli proksimen. Tie li vidas la profundan abismon. 

Ĉie  kuŝas  akraj  ŝtonoj.  Sed  tre  sube  li  vidas

malgrandan herbejon kie paŝtas tri belaj kaproj.

Mupo ne scias,  ke la skribaĵo de la ŝildo estas

averto. Ĝi avertas pri la danĝero ĉe la rando de

la abismo.
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Tro malfrue Mupo rimarkas, ke la tero forglitas

de sub liaj piedoj. Li povas fari nenion. Li falas

malsupren.

„Ho  ve,  tio  doloras!“  Post  tiuj  vortoj  Mupo

svenas. Ŝajnas ke neniu povas helpi. 

Ankaŭ la tri belaj kaproj timigite forkuras. Feliĉe

la nigra korvo helpas. Li laŭte krakas kaj flugas al

la valo,  al la montgvidisto.

Senprokraste  la  helikoptero  startas  por  savi

Mupo-n kaj portas lin al la malsanulejo.
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En malsanulejo

„Kie  mi  estas?“,  demandas  Mupo.  Li  kuŝas  en

lito.   Dika bandaĝo estas sur lia dekstra brako

kaj  larĝa  leŭkoplasto  estas  algluita  sur  lia

maldekstra vango.

„Vi estas en malsanulejo. Ne zorgu. Vi ne estas

grave vundita. Certe, via kapo ankoraŭ doloras“,

respondas Doktorino Miaŭo. 

Doktorino Miaŭo estas la ĉefa kuracistino en la

montara  malsanulejo.  Ŝi  estas  kapabla  kaj  tre

sperta.  
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Mupo  estas  bone  prizorgita.  Baldaŭ  li  povas

forlasi  la  malsanulejon.  Sed  hodiaŭ  li  devas

ankoraŭ ripozi.

Iu  frapas  al  la  pordo.  „Tok,  tok,  ĉu  ni  rajtas

eniri?“,  aŭdas  Mupo.  Estas  tri  samklasanoj  de

Mupo.

„Ho, ve! Kion vi faris? Kiel vi fartas? Ĉu vi havas

ankoraŭ dolorojn?“
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Multaj demandoj samtempe. Mopo ne povas tuj

respondi. Sed li ĝojas pro la vizito. 

Bamo,  la  plej  bona amiko de Mupo,  kunportis

etan donacon. Ĝi estas kartludo. 

„Vi  povas eĉ sola ludi  per tiuj  kartoj,  Mupo. Ili

prezentas la literojn de la alfabeto. Sed pli bone

vi  reiru  al  la  klasĉambro.  Tiam ni  kune ludas“,

diras Bamo.
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„Koran dankon, miaj amikoj. Mi tre ĝojas pro la

kartludo. Kaj mi volas lerni“, promesas Mupo.

La  pordo  malfermiĝas  kaj  Doktorino  Miaŭo

vokas: „Nun viaj vizitantoj devas foriri. Vi devas

dormi. Bonan nokton, Mupo!“

Sed  Mupo  ne  povas  dormi.  Lia  kapo  ankoraŭ

doloras.  Malgaje  li  rigardas  al  la  malfermita

fenestro.

Malgranda birdo subite alflugas kaj eksidas sur

la  fenestrobreto.  Estas  najtingalo.  Ĝi  mallaŭte

kantas por Mupo.
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Dolĉe dormas jam la sun', 

nun montriĝas lun' 

Ĉiu stelo en ĉiel', 

brilas kiel juvel' 

Brilas kiel juvel', 

en la nokta ĉiel' 

Dolĉe dormu nun, 

ankaŭ dormas sun'.

„Kantu  tion  denove“,  petas  Mupo.  Vere,  tio

estas  bona  lulkanto.  Post  dufoja  ripeto  Mupo

trankvile ekdormas.
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Survoje hejmen

„Kra, kra. Ĝis revido!“, krakas la nigra korvo. Li

sidas sur rotora klingo de la helikoptero. 

Ankaŭ  la  malgranda  elefanto  iras  por  diri

„Adiaŭ“. Li vigle svingas la voston kaj la rostron.

Sur  la  parkejo  de  la  malsanulejo  staras  ruĝa

malsanulaŭto. Sed Mupo povas piediri. Li estas

sana.  Ne  estas  streĉa  afero.  Li  ja  iras  nun

malsupren.

Baldaŭ li atingas la grandan paŝtejon. Taŭrolo, la

dika bovo, alproksimiĝas por saluti Mupo-n.

„Bonan matenon.  Kien vi  iras  hodiaŭ? Ĉu estis

bona promenado tra la montaro?“
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Mupo respondas: „Ne, ne. Mi havis akcidenton.

Tial  mi estis en malsanulejo. Sed nun mi estas

sana.“

Mupo nun klarigas al Taŭrolo, ke li estas survoje

al  la klasĉambro. Li ja volas lerni.

„Tio estas bona ideo, Mupo!“, konfirmas Taŭrolo.

Li aldonas: „Bonan sukceson! Lernu bone!“

Sur la vojo Mupo renkontas la helikon Fridolino.

Ŝi preskaŭ tute retiriĝis en sian domon. Sed ŝia

kapo estas bone videbla.
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„Bonan matenon,  Mupo. Rapidu.  Baldaŭ venos

pluvo.   Mi jam nun sentas tion“, diras Fridolino.

Sed  tiu  konsilo  venis  tro  malfrue.  Dikaj

pluvogutoj  falas  el  la  ĉielo.  Mupo  fuĝas  al  la

proksima arbo. 

Sed la foliaro apenaŭ sirmas lin kontraŭ la akvo.

La  pluvo  ne  haltas.  Mupo  jam  estas  iomete

malseka.
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Subite li aŭdas iun kanti:

Pluvombrela danc', 

turniĝas vi en tranc'.

Pluvogutoj falas nun, 

larmoj de la sun'.

Dum la nokto de la lun', 

por ombrelo la fortun'.

La kantisto estas Kajko, la bonhumora ĉimpanzo.

Li estas bone sirmita per bunta pluvombrelo.

„Mi  envias  vin.  Vi  havas  ombrelon“,  plendas

Mupo.

„Mi havas multajn. Vidu!“, vokas la ĉimpanzo kaj

montras al la blua sitelo, en kiu troviĝas ses brile

novaj ombreloj.
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Mupo estas feliĉa. Li ricevis belan ombrelon de

la ĉimpanzo. Nun li  povas senprobleme daŭrigi

la vojon.
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En klasĉambro

„Hura!  Mupo  revenis!“.  Ĉiuj  samklasanoj  kuras

eksteren  por  saluti  Mupon-n.  Ankaŭ  Sinjoro

Moreto atendas antaŭ la pordo.

La  unua  horo  fulmrapide  pasas.  Mupo  devas

rakonti  al  ĉiuj,  kio   okazis  en  la  montaro.  La

samklasanoj estas tre scivolemaj.
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„Ĉu vere la nigra korvo helpis vin? Kiom multe

manĝis la malgranda elefanto? Ĉu vi vere flugis

per helikoptero?“

Multaj  demandoj.  Kaj  ĉiuj  en  konfuzo.  Mupo

fiere  raportas  pri  sia  aventuro  kaj  montras  la

kartludon kun la literoj de la alfabeto.

„Ĉu  ni  povas  nun  ludi?“,  li  demandas  Sinjoron

Moreto.

„Jes,  tio  estas  ja  lernoludo.  Ni  ĉiuj  ĝojas  ke

Mupo nun ankaŭ volas lerni“, diras la instruisto.

Bamo, la  plaj  bona amiko de Mupo,  komencas

kanti  kaj  ĉiu  samklasano  partoprenas  la

kantadon.
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Mi lernas ĉiam kun plezur'.

Plezuron havas mi.

Tial mi volas lerni nur.

Ĉu vere ankaŭ vi? 

Se vi kaj mi eklernu nun,

ne gravas la erar'.

Ne estos pluvo, nur la sun'.

Nur ĝojo sen kompar'.

Venu lernu ankaŭ vi.

Venu lernu nur kun mi!

Tio vere estas agrabla lerneja leciono. Mupo nun

komprenas jam pli ol dek literojn de la alfabeto. 
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Baldaŭ li  povas bone legi kompletajn tekstojn,

ankaŭ se ili estas skribitaj sur lignaj ŝildoj en la

montaro.

a b c ĉ d e f g ĝ

h ĥ i j ĵ k l m n o

p r s ŝ t u ŭ v z  
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En la familio

En la loĝĉambro estas granda kunveno. La tuta

familio venis por bonvenigi Mupo-n.

„Kara Mupo, venu ĉi tien. Mi volas brakumi vin.

Poste iru al la aliaj kaj salutu ilin“, diras Laika,  la

patrino de Mupo.
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Mupo mallaŭte konfesas:  „Panjo,  mia.  Pardonu

min. Sed estas ja tro multaj. Mi ja ne konas ĉiujn

nomojn.“

Lupo,  la  granda  frato,  aŭdis  tion.  Li  havis

bonegan ideon: 

„Miaj karaj. Nia Mupo ĵus venas de la lernejo. Li

bone lernis legi.  Do, ĉiu skribu sian nomon sur

peco de kartono. Mupo tiam legu la nomojn!“

Kaj tiuj estas la skribitaj nomoj:

Por paĉjo: Hugo, por panjo: Laika,

por avo: Fred, por avino: Frida,

por  onklo-1: Petro, por onklino: Pipa,

por frato: Lupo, por bofratino: Lajla,

Por nevo: Luko, por nevino Lina,

Por onklo-2: Ken, por onklino-2: Mona.
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La  nomoj  estas  bone  legeblaj.  Ĉiu  tre  nete

skribis la literojn.  Kaj Mupo sukcesis nun bone

saluti ĉiun parencon per la ĝusta nomo.

Mupo vere bone lernis. Tial ĉiuj laŭte aplaŭdis.

Sekvas granda familia festo.

Frato Lupo komencas kanti:
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Ĉiu homo, ĉiu besto

ĝojas pri feliĉa festo.

Ĉiu knabo kaj knabino

ne plu restas en la nesto.

Estas kekso, estas kuko,

ankaŭ suko vere plaĉas vin.

Ĉiu manĝas, ĉiu trinkas

kaj onklino ŝminkas sin.

Avo dancas kun avino,

dum vespero ĝis la fin'.
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Postparolo

La  kvin  strofoj,  prezentitaj  en  tiu  rakonto,

apartenas  al  la  kantoj,  kiujn  vi  trovas  sur  miaj

retaj paĝoj ĉe:

http://esperanto-klaus.de

Tie vi povas aŭskulti la melodion, legi kromajn 

strofojn kaj ankaŭ la notojn.

Grandan dankon al Jan Friese, kiu zorgis por la

plibonigo de la melodioj kaj la muzika aranĝado.

Kaj multan dankon al ĉiuj, kiuj helpis malaperigi

la erarojn. 
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Kelkjaj partoj de la desegnaĵoj estas prenitaj el

la  ‚galerio‘  de  la  bona  programo  ‚LibreOffice

Writer‘.

La rakonto ‚Mupo lernas‘ estas havebla sur  mia

hejmpaĝo.  Tie  vi  trovas  ankaŭ  la  germanan

version ‚Mupo lernt‘.

Erik Tantal alinome Klaus Friese
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