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Enuo

Mupo laŭte ĝemas. 

„Ĉio estas enuiga! Kial? Kion mi povas fari?“,  li 

plendas. Sed respondo  ne venas.

Li sidas sur la malnova  ĝardena  seĝo, sola. Tial 

neniu aŭdas lin. Tial neniu respondas. Sed post 

kelkaj minutoj alvenas iu.

„Kio  okazis?  Kial  vi  estas  tiel  malĝoja?“, 

demandas Knut, la bruna kuniklo. Ĝi gaje saltas 

tien  kaj  reen  sur  la  gazono  antaŭ  la  ĝardena 

seĝo. De tempo al tempo ĝi mordetas la freŝajn 

herbojn.

Mupo  estas  surprizita.  „Saluton,  Knut!  Kiam vi 

venis ĉi tien?“
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„Mi tute ne scias. Mi ja ne havas horloĝon. Sed 

kial vi estas tiel malĝoja?“

Mupo lamentas: „Malĝoja, malĝoja. Ja, malĝojas 

mi,  ĉar  nenio  okazas.   La  ĉielo  estas  griza.  La 

tutan  tagon  miaj  okuloj  nur  vidas  la  verdan 

herbejon kaj la grandajn arbojn. 

Ĉio estas tiel enuiga. Kion mi devas fari por trovi 

ion interesan?“
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„Mi tute ne komprenas. La verda herbejo estas 

tre  interesa  loko.  Tie  mi  trovas  multajn 

bongustajn herbojn. Mi tute ne komprenas vin. 

Demandu la nigran korvon. Li estas ja nia bona 

amiko“, respondas Knut.

Mupo ne estas kontenta. Borge, la nigra korvo 

ne  alvenas,  kaj  Knut  foriras.  Mupo  malĝoje 

rigardas la enuigan verdan gazonon.  Ne estas io 

kio moviĝas. Ĉu vere? 

Fridolino,  la eta heliko, malrapide kaj mallaŭte 

rampas sur la grundo malantaŭ la ĝardena seĝo. 

Sed  Mupo  ankoraŭ  ne  rimarkas  tion.  Li  daŭre 

malĝoje gapas al la verda herbejo. Nenio okazas. 

Baldaŭ li fermas la okulojn kaj finfine ekdormas.

6



Helpo

„Kra,  kra.  Ne  dormu  la  tutan  tagon!  “,  grakas 

Borge, la nigra korvo. 

Li sidas sur la dorsapogilo de la ĝardena seĝo kaj 

bekpikas Mupon je la kaphararo.
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„Aŭtŝ.  Tio  doloras!  Kial  vi  faras  tion?“,  ekkrias 

Mupo eksaltante de la seĝo. Li estas nun ne plu 

dormema.

„Kra,  kra.  Mi ja nur volas helpi.  Mi aŭdas ke vi 

bezonas konsilon. Tion diris Knut, la eta kuniklo 

al mi.“ 

„Jes,  bone.  Helpu min.  Estas tro enuige ĉi  tie. 

Kiu  povas  ŝanĝi  tion?  Ĉu  vi  konas  iun,  kara 

Borge?“  

„Kial  ŝanĝi?  Vi  sidas  ja  ĉi  tie  sur  tre  komforta 

seĝo.  Ĝuu  la  vidon  al  la  vasta  verda  herbejo! 

Estas  tre  interesa!  Mi  neniam  trovis  pli  belan 

lokon. Kra, kra.“  
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„Kara Borge. Vi tute ne helpis min. Kredu min. 

Ĉio tie ĉi estas enuiga. Bonvolu informi la saĝan 

vulpon Ĉung. Li certe donos pli bonan konsilon.“ 

„Konsentite.  Mi  nun  forflugas  kaj  serĉas  la 

vulpon.  Estas  bedaŭrinde  ke  mi  devas  forlasi 

tiun interesan lokon. Kra, kra!“   

Borge tre rapide leviĝas en la aeron kaj flugas al 

la arbaro. Tie li trovas la vulpon.

„Kra,  kra.  Saluton,  Ĉung.  Nia  amiko  Mupo 

bezonas vian helpon.   Do, iru al li. Rapidegu!“

Ĉung  tre  scivoleme  ekkuras.  Kian  helpon  li 

povus doni al Mupo? Ĉu Mupo estas malsana?

Ne, Mupo ne estas malsana. Li tre ĝojas ke Ĉung 

vizitas lin kaj demandas:
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„Kara Ĉung.  Helpu min. Estas tro enuige ĉi tie. 

Ĉu vi povas ŝanĝi tion?“ 

Ĉung surprizite skuas sian kapon: „ Kial mi ŝanĝu 

ion? Ĉio estas ja bona ĉi tie. La verda herbejo. La 

apuda  arbaro.  Kaj  eĉ  via  komforta  ĝardena 

seĝo.“
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„Sed  ĉio  estas  enuiga!  Mi  ne  plu  eltenas  la 

vastan monotonan herbejon!", plendas Mupo. La 

pintaj oreloj de la vulpo rapide moviĝas. 

„Ĉesu!  La  herbejo  tute  ne  estas  monotona! 

Leviĝu  kaj  promenu  sur  la  herbejo.  Ne  hezitu 

kliniĝi  de  tempo  al  tempo.  Tiam  vi  malkovros 

multajn  interesajn  plantojn.  Ili  ofte  havas 

florojn. Mi scias, ke la dikaj burdoj tre amas la 

herbejon. Tie kreskas ja multaj ruĝaj kaj blankaj 

trifolioj.  Vi  nur  devas  ekiri!  Eventuale  vi  ja  eĉ 

trovos kelkajn misterojn, kiuj  ankoraŭ ne estas 

konataj.“

Post  tiuj  vortoj  la  vulpo  diras  adiaŭon  kaj 

malaperas en la arbaron.
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Sur la herbejo

„Ja,  tio  povas  esti  bona  konsilo.  Ĉu  mi  vere 

ekpromenu  sur  la  herbejo  por  malkovri  la 

florojn?“, diris Mupo al si mem.

Lin  ankaŭ  interesas  la  'nekonataj  misteroj'  pri 

kiuj Ĉung parolis. Estas la unua fojo post longa 

tempo ke Mupo ne enuas.

Li tuj forlasas sian ĝardenan seĝon kaj antaŭiras 

al la mezo de la herbejo. 

Jes,  Ĉung  pravas.  La  herbejo  tute  ne  estas 

monotona  loko.  Jam  post  malmultaj  paŝoj  li 

subite  haltas.  Li  preskaŭ piede dispremis  etan 

planton,  kies  floraro  havas  rande  blankajn  kaj 

meze flavajn kolorojn. Estas lekanteto. 
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Post  kromaj  paŝoj  li  ekvidis  grandajn  flavajn 

florojn. Estas floroj de la leontodono. 

Mupo daŭrigas sian vojon. Li estas nun  iomete 

laca  kaj  sidiĝas  sur  la  gazono.  Subite  li  aŭdas 

laŭtan  zumadon.  Io  malhela  kaj  ronda  flugas 

preter  lia  kapo.  Kio  estas  tio?  Tie!  Denove tia 

zumanta pilketo. 

Nun  Mupo  komprenas.  Estas  la  dika  burdo-

princino,  kiu  flugas  al  la  ruĝaj  floroj  de  la 

trifolioj. 
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Kia bona loko! Ne plu regas enuigo. Mupo estas 

nun  tre  kontenta.  Li  kuŝas  nun  inter  floroj 

akompanate  de  la  trankviliga  zumado  de  la 

burdoj kaj komencas sonĝi.
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La unua sonĝo

Tenera,  nerezistebla voĉo eksonas:  „Zzzz,  zzzz. 

Venu. Venu kun mi. Venu kun mi al la nuboj! Mi 

estas Imara, la burda princino.

Mupo ne komprenas. Kiamaniere li povus flugi? 

Li ja ne havas flugilojn.

Sed la voĉo daŭre vokas: „Zzzz, zzzz.  Uzu viajn 

brakojn. Levu kaj mallevu ilin!“ 

Mupo  faras  tion.  Li  subite  sentas  sin  tre 

malpeza. Malrapide li leviĝas en la aeron. Imara 

antaŭen flugas, ĉiam pli supre.

La  herbejo  estas  nun  malsupre.  La  domo  de 

Mupo  estas  nur  malgranda  makulo  apud  la 

arbaro.
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Imara  flustras:  „Flugu ĉi  tien.  Tiu  blanka  nubo 

estas pli bona lito ol la gazono. Kaj eĉ pli bona ol 

via  ĝardena  seĝo.   Ĝuu  la  komfortan  molan 

nuban liton! “ 

Mupo miras pri la mirinda loko. La varma suno 

brilas  desupre.  Li  estas  en  la  ĉielo.  Malsupre 

estas herbejoj, arbaroj, domoj kaj stratoj kiel sur 

mapo. Tion li povas vidi ĉar en la nuba lito estas 

malgranda fenestro.
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„Estas  tre  agrable  ĉi  tie.  Mi  volas  resti  ĉi  tie! 

Vere, estas interesa loko“, pensas Mupo. 

Sed  en  tiu  momento  ekpluvas.  Grandaj  gutoj 

falas el la nubo. Ili falas tute malsupren. 

Mupo estas nun denove sur la herbejo apud la 

floroj de la trifolioj. La gutoj malsekigas lin.
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Pripensado

„Ho,  ve.  Kio  okazis?“,  Mupo  demandas  sin  kaj 

rapide kuras hejmen. 

Li  ankoraŭ  ne  povas  kompreni,  kio  okazis.  Tio 

certe estis nur sonĝo. Li neniam kapablas flugi. 

Sed li ĝuis la ripozon sur la mola blanka nubo. 

Reveninte hejmen, unue li bone sekigas sin kaj 

poste  preparas  varman  teon.  La  pluvo  daŭre 

verŝas  la  dikajn  gutojn  al  la  fenestro.  Mupo 

trinkas la teon, pensas pri la sonĝo kaj diras al si 

mem:

„Kia bona sonĝo! Morgaŭ mi denove iros al tiu 

loko  sur  la  herbejo.  Koran  dankon  al  la  saĝa 

vulpo por la konsilo!“
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Tuj  post  matenmanĝo  Mupo  ekiras.  Ĉifoje  li 

kunportas ombrelon kvankam la ĉielo estas tute 

blua kaj la suno hele brilas. Mupo direktas siajn 

paŝojn  rekte  al  la  mezo  de  la  herbejo.  Li 

preterpasas  la  lekantetojn  kaj  la  florojn  de  la 

leontodono.  Baldaŭ  li  atingas  la  lokon  kie 

kreskas la ruĝaj floroj de la trifolioj, sen helpo 

de la dika burdo.

„Ĉi  tie  belas!  Ĉi  tie  mi  volas  ripozi  kaj  sonĝi“, 

pensas  Mupo  kaj  kuŝas  denove  apud  la  ruĝaj 

floroj.  Li  fermas  la  okulojn.  Sed  kiom  ajn  li 

klopodas, ne komenciĝas sonĝo. Li turnas sin sur 

la dorson, sur la ventron, sur la dekstran kaj la 

maldekstran  flankon.  Vane.  Sonĝo  ne 

komenciĝas.

Seniluziigita  Mupo  hejmen  iras.  Survoje  li 

renkontas sian klaskamaradon Bamo. 
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„Bamo,  bone  ke  vi  estas  ĉi  tie.  Mi  invitas  vin. 

Trinku kun mi varman teon. Mi vere devas diri 

ion al vi.“  

„Pri  kio  temas?  Mi  estas  tre  scivolema“,  diras 

Bamo.

Mupo nun raportas pri la enuo kiun li spertis kaj 

pri la hieraŭa sonĝo kiu bone helpis forgesi ĝin. 

„Tial  mi  klopodis  denove  sonĝi.  Sed  tio  ne 

funkciis. Ĉu vi scias kiel mi povas denove ĝui tian 

sonĝon?“

Bamo  ridetis.  „Sonĝoj  venas  kaj  foriras.  Vi  ne 

povas  elvoki  ilin  sub  premo.  Sed  eventuale  la 

mistera  pentristo  Juri  Suronkin  helpus  vin.  Li 

loĝas en la arbaro.“
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La pentristo

Mupo  marŝis  sur mallarĝa  pado.  Pro  la  altaj 

arboj  estas  multe  da  ombro.  Verdaj  filikoj 

borderas la vojon. Kelkfoje falintaj arboj baras la 

trairejon.  Fine  Mupo  atingas  la  malgrandan 

kabanon de la pentristo. 

„Sinjoro  Suronkin, ĉu vi estas tie?“ 

„Jes, ja. Kia surprizo! Jam delonge mi ne havis 

vizitanton. Kion mi povas fari por vi?“

Mupo nun rakontas pri la sonĝo sur la herbejo.

„Ĉu vi povas helpi min? Estis ja tiel bela sonĝo. 

Sed mi ne scias kiel mi povas denove havi tian 

sonĝon. Mia amiko Ĉung diras ke vi povas helpi.“ 
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„Mi  ne  povas  promesi  ion  tian.  Sed  eble  miaj 

bildoj helpos vin. Venu kun mi. Vizitu mian etan 

ekspozicion  en  la  kaverno“,  proponas  Sinjoro 

Suronkin.

La  enirejo  de  la  kaverno  estas  bone  kaŝita. 

Antaŭ  monteto  staras  tri  grandaj  ŝtonoj. 

Malantaŭ  ili  estas  mallarĝa  breĉo.  Sinjoro 

Suronkin  eniras  unue.  Li  devas  fari  sin  tre 

maldika. Ankaŭ Mupo.
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„Ho ve, kara Sinjoro Suronkin. Ĉu vi povas enŝalti 

la lumon? Mi preskaŭ vidas nenion.“ 

„Vi  ne  bezonas  timi.  Ĉu  vi  vidas  la  kolonojn? 

Estas ŝaltilo sur ĉiu kolono.“ 

Mupo tuj trovas ŝaltilon kaj nun vidas grandegan 

halon.  Multaj helaj lampoj pendas de la plafono. 

Kaj ĉie estas kadroj kun bildoj. 

„Kiom da bildoj vi desegnis?“, demandas Mupo.

„Tion mi ne scias. Verŝajne estas pli ol ducent. Mi 

ne volas fanfaroni. Mi volas helpi vin. Mi ne nur 

pentris ĉiujn bildojn. Ĉiuj ricevis de mi misteran 

kvaliton“ , respondas la pentristo.

„Kio  estas  tio?  Diru  al  mi!“,  postulas  Mupo 

senpacience.
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„Ne estas malfacila afero. Vi devas nur lerni tri 

regulojn.“

„Per la lasta regulo vi forlasos mian bildon kaj vi 

estos denove en mia kaverno. Sed pripensu. Ne 
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ĉiu  sonĝo  estas  bela  sonĝo!  Mi  ne  donas 

certecon.“

Mupo tre ĝojas kaj volas tuj eniri novan sonĝon, 

sed Sinjoro Suronkin bremsas lin.

„Malrapide, malrapide! Mi proponas ke vi unue 

manĝu  kaj  trinku  ion.  Vi  ja  iros  al  tute  nova 

nekonata  ĉirkaŭaĵo.  Kiu  scias,  kiam  vi  povos 

manĝi  kaj  trinki  tie?  Mi  invitas  vin  partopreni 

mian  vespermanĝon.  Mi  ĝojas  ke  mi  ne  estas 

sola nun.“  
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La kastelo 

Post  la  vespermanĝo  Mupo  rapidegis  al  la 

ekspozicio. Kiun bildon li elektu? Ne estas facila 

decido. La pentraĵo pri la bunta florbedo antaŭ 

la montaro vere imponas lin. Sed apude staras 

alia  tre bela  bildo.  Ĝi  montras fiŝojn kaj  aliajn 

akvajn estaĵojn. 

Mupo  ne  ĉesas  serĉi.  Finfine  li  trovas  ion  por 

koncentriĝi. Estas pentraĵo de kastelo. Vere, tio 

estas  kastelo  por  sonĝoj!  Malgranda  insulo 

meze de lageto. Sur ĝi staras la fabelkastelo, nur 

atingebla  per  mallarĝa  ponto.  Multaj  turoj, 

malgrandaj fenestroj kaj impona pordo. Apude 

du altaj kolonoj kun ŝtonaj anĝeloj. Supre super 

la pordo estas niĉo kun metala figuro. 
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Fiera kavaliro kun glavo en la dekstra mano. Ĉu li 

permesas ke Mupo eniras la bildon por sonĝi?

Mupo  fikse  rigardas  la  pentraĵon.  Li  estas  tre 

koncentrita.  Li malfermas sian buŝon kaj laŭte 

diras: 

„KVIN-KVAR-TRI, SONĜI VOLAS MI."
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Nun  ŝajnas  kvazaŭ  io  moviĝas  en  la  bildo. 

Fenestro en la supra granda turo malfermiĝas. 

Iu mansvingas al Mupo. Ĉu vere?

Mupo  aŭdas  trumpeton.  Antaŭ  la  pordego 

staras soldato. Li vokas:

„Bonvenon al la kastelo de la reĝo! “ 

Mupo malrapide iras antaŭen. Li paŝas sur ruĝa 

tapiŝo  kiu  kuŝas  sur  la  ponto.  Maldekstre  kaj 

dekstre servistoj riverencas. La soldato gvidas la 

novan gaston internen al la granda salono, kie 

atendas  lin  la  reĝo  kune  kun  la  princo  kaj  du 

princinoj.  La  reĝo  leviĝas  de  sia  trono  kaj 

parolas:

„Ni  ĝojas  ke  vi  nin  vizitas.  Miaj  princo  kaj 

princinoj ankaŭ ĝojas. Hodiaŭ estas festeno!"
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Mupo estas feliĉa. Nun ne plu regas la aĉa enuo. 

Princo  Bernard  invitas  lin  akompani  liajn 

ekzercojn  de  luktosporto.  Tuj  poste  princino 

Lola  kondukas lin al la ĉevaloj. 

Mupo rajtas rajdi la blankan poneon. Post tio ne 

estas  paŭzo.  Princino  Manon  ne  povas  atendi 

fari muzikon kun Mupo.

Sed  Mupo  bezonas  paŭzon.  Kion  diris  Sinjoro 

Suronkin,  la  pentristo,  por  forlasi  la  sonĝon? 

Mupo rememoras la ŝlosilan frazon kaj diras:
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„UNU- DU- TRI, NUN REIRU MI.“

Tio  funkcias.  Mupo  sidas  denove  sur  la  seĝo 

antaŭ  la  bildo.  Li  forte  ekspiras  kaj  enspiras. 

Post kelkaj minutoj li adiaŭas la pentriston:

„Kara Sinjoro Suronkin. Dankon. Tio estis tre, tre 

interesa. Ĉu mi rajtas reiri morgaŭ?“

„Kompreneble,  kara Mupo. Vi rajtas veni  ĉiam. 

Ĝis baldaŭ!“ 

30



La kuko

La  birdoj  pepas  laŭte  en  la  ĝardeno.  Mupo 

vekiĝas. Li tre bone dormis lastan nokton.

„Bonan matenon, karaj birdoj. Hodiaŭ mi estas 

en bona humoro. Neniam plu enuo!  Kion mi faru 

por danki la pentriston?“

„Ĉip.  Ĉip.  Alportu  al  li  bongustajn  sunflorajn 

semojn“, proponas Piagi, la eta pasero.

„Ne,  ne.  Sunfloraj  semoj  ne  taŭgas.  Mi  bakos 

kukon“ , proklamas Mupo.

Li  miksas  farunon,  sukeron,  buteron,  ovojn, 

lakton,  bakpulvoron  kaj  aldonas  kelkajn 

muelitajn nuksojn. Ĉu tio sufiĉus? 
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„Ĉokolado,  ĉokolado!  Ĉip,  ĉip.  Vi  forgesas 

kelkajn  pecojn  da  dolĉa  ĉokolado.  Ĉip,  ĉip“, 

pepas Piagi. 

„Dankon,  por tiu  sugesto.  Mi rekompencos vin 

per  multaj  sunfloraj  semoj.  Bonan  apetiton!“, 

respondas Mupo kaj finpreparas la kukon.
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„Kia  bela  odoro!  Ĉu  kuko  estas  preta?  Ĉu  mi 

rajtas  gustumi  ĝin?“,  demandas  Bamo.  Li  eĉ 

alproksimiĝis al la forno por ŝteli etan pecon.

Mupo krias ekscitite: „Ne, ne. Nur foriru! La kuko 

ne estas por vi! Ĝi estas por Sinjoro Suronkin!“

Bamo provas trankviligi lin:  „Ne zorgu. Tion mi 

ja  ne  sciis.  Mi  ŝtelas  nenion.  Sed  mi  vere 

malsatas.“ 

Mupo donas al li  kelkajn sunflorajn semojn kaj 

rakontas pri la mistera pentristo kaj la interesaj 

pentraĵoj.  Morgaŭ  li  denove  vizitos  Sinjoron 

Suronkin.
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En la maro

Sinjoro Suronkin tre ĝojas: „Kun ĉokolado! Ĉi tiu 

estas mia plej ŝatata kuko. Koran dankon, Mupo. 

Nun  iru  al  mia  ekspozicio  kaj  elektu  novan 

bildon.“

Mupo  sidiĝas  antaŭ  pentraĵo,  kiu  montras  la 

maron.

„Kia impona bildo! Ĝi certe taŭgas por mia nova 

sonĝo“,  pensas  Mupo  kaj  rigardas  ĝin  kun 

granda koncentriĝo. Laŭte li diras:

„KVIN-KVAR-TRI, SONĜI VOLAS MI."

Blua ĉielo. Nur malmultaj lanugaj blankaj nuboj. 

Mildaj ondoj sur la akvo, ĝis la horizonto. 
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Buntaj fiŝoj aperas sub la akvosurfaco. Grandaj, 

malgrandaj,  sveltaj  kaj  dikaj,  longaj  kaj 

mallongaj. Ankaŭ la formoj estas tre malsamaj. 

Sur la marfundo abundas verdaj plantoj. Inter ili 

malgrandaj fiŝoj, kraboj, konkoj kaj asterioj. 

Subite  estas  movo  en  la  bildo.  Bela  vizaĝo 

aperas  inter  la  akvoplantoj.  Ĝi  apartenas  al  la 

marvirineto Hekla.

„Blub, blub. Venu kun mi. Mi estas la princino de 

la maro. Mi gvidas vin al nia palaco.“ 
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Mupo profunde enspiras. Li tenas sian nazon kaj 

saltas en la akvon kun la okuloj fermitaj. Nun li 

estas  sur  la  fundo  de  la  maro.  Hekla,  la 

marvirineto, estas apud li. Ŝi kaptas lian manon. 

Tiam  ŝi  movas  sian  fiŝvoston  tien  kaj  reen. 

Senpeze ŝi  naĝas  antaŭen.  Mupo  estas  simple 

kuntirata.

„Jen nia palaco. Eniru kaj salutu la reĝon de la 

maro“, ordonas Hekla.

La reĝo sidas sur granda trono, kiu estas  farita 

tute el konkoj. Kiel aspektas la reĝo de la maro?

Li  havas  du  grandajn  rondajn  okulojn.  Lia  ora 

krono  brilas.  Lia  buŝo  ne  estas  videbla.  Sed  li 

havas multajn brakojn. Li estas polpo.

Mupo riverencas kaj diras: „Saluton, granda reĝo 

de la maro. Mi estas Mupo.“
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„Blub, blub, blub. Bonvenon, Mupo. Mi esperas 

ke vi havas bonan tempon ĉi tie. Princino Hekla 

volonte gvidos vin tra nia regno.“

Hekla denove kaptas la manon de Mupo kaj tiras 

lin el  la palaco al  la belaj  lokaj en la profunda 

maro.

Ili  preterpasas la grandan koralan rifon. Centoj 

da buntaj fiŝoj akompanas ilin. Mupo miras pro 

multaj tre strangaj estaĵoj, marĉevaloj, puffiŝoj, 

asterioj, maraj serpentoj, ŝarkoj kaj aliaj.

Survoje  Mupo  trovis  belegan konkon kun dika 

blanka perlo. 

„Kara  Hekla.  Ĉu  mi  rajtas  kunpreni  ĝin?“, 

demandas li.
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„Kompreneble vi povas  havi ĝin. Ĝi ja ne estas 

peza.  Metu ĝin en vian poŝon.  Vi  ankaŭ rajtas 

kunpreni  oran moneron,  se vi  trovas ĝin en la 

trezorkesto  de  la  malnova  vrako“,  respondas 

Hekla.

La malnova vrako kuŝas sur la marfundo jam pli 

ol tricent jarojn. Mupo estas tre scivolema ĉu li 

povas  trovi  la  trezorkeston.  Li  fine  sukcesas. 

Granda ora monero iras en lian poŝon.
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„Kaj  nun  naĝu  kun  mi  reen  al  la  palaco.  Tie 

atendas  vin  bongusta  bufedo.  Vi  certe 

malsatas“, vokas Hekla.

Sed la bufedo tute ne plaĉas al Mupo. Sur longa 

tablo  prezentiĝas  diversaj  manĝaĵoj:  Fiŝoj, 

konkoj,  kraboj,  meduzoj  kaj  algoj.  Ĉio  estas 

nekuirata,  do  kruda.  Mupo  ne  ŝatas  tiun 

bufedon. Li petas pardonon kaj rapide adiaŭas la 

marvirineton.  Poste  li  laŭte  diras  la  ŝlosilan 

frazon por forlasi la sonĝon.

Li  estas  nun  denove  en  la  kaverno  de  la 

pentristo kaj tuj iras hejmen.
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Malordo

Bamo  sidas  antaŭ  la  domo  kaj  atendas  sian 

klaskamaradon Mupo. Tiu tre ĝojas pri lia vizito 

kaj vokas:

„Saluton, Bamo. Bone ke vi  estas ĉi  tie.  Iru en 

mian kuirejon kaj preparu ion por manĝi. Mi vere 

malsatas.“ 

„Ne, ne, tio ne estas mia tasko. Mi estas ja via 

gasto. Do zorgu por mi, ĉar mi ankaŭ malsatas. 

Krome  mi   ĵus  vidas,  ke  via  kuirejo  estas  en 

terura malordo. Vi ne purigis ĝin post la bakado 

de  la  kuko.  Ĉiuj  pladoj  ankoraŭ  kuŝas  ĉirkaŭe. 

Kio okazis al vi?“, plendas Bamo.

Nun Mupo rakontas pri la sonĝoj en la kaverno 

de la pentristo kaj fanfaronas:
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„Mi  eĉ  kunportas  belegan  perlon  kaj  oran 

moneron. Mi trovis ilin sur la fundo de la maro.“ 

Bamo ne estas konvinkita:  „Tion mi ne kredas. 

Montru al mi tion!“ 

Mupo metas la manon en la poŝon. Sed, ho ve! 

La perlo kaj la monero ne estas ĉi tie. Mupo ne 

sukcesas trovi ilin.

„Ha, ha, ha. Mi komprenas. Vi ja nur sonĝis. Kaj 

ne  eblas  preni  ion  ajn  el  sonĝo  en  la  realan 

mondon“, klarigas Bamo.

Mupo reagas hontigite: „Ja, vi pravas. Vi ankaŭ 

pravas rilate al la malordo en mia hejmo. Helpu 

min  ordigi  kaj  purigi.  Tiam  mi  preparos 

bongustan vespermanĝon por vi.“ 
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En la montaro

Mupo denove iras al la kaverno de la pentristo. 

Hodiaŭ li elektas la pentraĵon pri la montaro kaj 

la bunta florbedo. 

„KVIN- KVAR- TRI, SONĜI VOLAS MI.“

La pintoj de la altaj montoj estas blankaj pro la 

dika neĝa kovrilo. 
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Malsupre  antaŭ  la  montoj  etendiĝas  verdaj 

herbejoj  kun  buntaj  floroj.  Kelkaj  bovoj  kun 

metalaj  sonoriloj  sur  la  kolo  paŝtiĝas  sur  la 

herbejo. Subite Mupo aŭdas iun voki. Sonas kiel 

jodlado:

„Ho-li-di-o-a-o. Ho-li-di-o!“ 

Estas Heidi, la eta knabino, kiu gardas la bovojn.

„Saluton. Mi volas iri al la neĝo. Ĉu vi scias la plej 

bonan vojon tien? “ , demandas Mupo.

„Iru kun mi. Mi gvidos vin. Sed vi devas porti la 

sledon. Ĝi ne estas peza. Ni povas bone uzi ĝin 

tie supre“, respondas Heidi.

La supreniro estas tre elĉerpa. Ŝajnas, ke la vojo 

neniam finiĝus. Mupo komencas ĝemadon. Sed 
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Heidi nur ridetas. Ŝi ja ne havas malfacilaĵojn je 

montogrimpado. 

„Vi  baldaŭ  povos  ripozi.  Post  la  kurbiĝo  ni 

atingos la telferon. Estas bona transportilo por 

la montaro. Ni sidos en etaj vagonoj, kiuj pendas 

ĉe  longa ŝtalkablo.  Per  tio  ni  facile  atingos  la 

neĝon.“ 

Nun  Mupo  povas  ĝui  la  belan  vidon  sur  la 

mirindan pejzaĝon de la montoj sen ajna peno. 

Post  kelkaj  minutoj  ili  atingas  la  celon.  Ĉi  tie 

estas jam amaso da homoj  kun skioj kaj sledoj.

Ja,  sledado  estas  amuza.  Heidi  sidas  en  la 

fronto,  Mupo  malantaŭe.  La  sledo  glitas 

malsupren kun nekredebla rapideco. Alta neĝa 

muro  haltigas  la  sledon.  Denove,  kaj  denove 

supren. Tiam malsupren denove. Kia ĝojo!
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Heidi vokas: „Sufiĉe. Mi devas iri al la bovoj. Ni 

devas ĉesi nun. Ĉi tiu estas la lasta fojo!“ 

Mupo  bedaŭras  tion.  La  lastan  fojon  li  sidas 

kune kun Heidi sur la sledo kaj glitas malsupren.

Ho  ve!  Subite  ili  eliras  de  la  vojo.  La  sledo 

rampuŝas  la  neĝan  muron  dekstre  kaj 

renversiĝas.  Ambaŭ  rulas  malsupren.  Kaj  nun 

okazas io terura.

Neĝa lavango falas sur la du. Subite fariĝas tute 

mallume.  Mupo  kaj  Heidi  estas  kaptitaj  en 

mallarĝa neĝa kaverno.

„Mi timas“ , diras Mupo. 

Heidi provas trankviligi lin: 
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„Ankaŭ  mi.  Sed  certe  baldaŭ  venos  helpo.  La 

montara  savservo  havas  ja  la  faman  San-

Bernarda-hundojn.“ 

Jes, vere. Post kelkaj minutoj, savhundo Bruno 

venas kaj liberigas la du.

„Kia feliĉo! Nun mi povas rapide iri  al miaj bovoj 

en la valo. Ĝis revido!“, vokas Heidi.

Mupo  ankaŭ  diris:  „Adiaŭ  Heidi,  vi  ja  forgesas 

vian sledon!“. 

Mupo  scias,  ke  li  ne  povas  preni  la  sledon  el 

sonĝo en la realan mondon. Sed Heidi jam estas 

for. 

Mupo  dankas  la  savhundon  Bruno  kaj  laŭte 

diras:  "UNU- DU- TRI,  NUN REIRU MI.“
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Planoj

Post tiu sonĝo Mupo longe restas sidanta sur la 

seĝo antaŭ la bildo. 

„Vi  estas  ja  tre  pala.  Kio  okazis?“,  demandas 

Sinjoro Surokin.

„Mi  ĵus  revenis  de  terura  sonĝo“,  respondas 

Mupo kaj rakontas ke li estis kvazaŭ entombigita 

per lavango. 

„Sed ĉi tie vi nun estas sekura. Ja, ja, sonĝoj ne 

ĉiam estas belaj sonĝoj. Mi jam menciis tion al 

vi“, diras Sinjoro Suronkin kaj proponas:

„Kial vi  ne planas ion alian, Mupo?“ 
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„Pri  kio  vi  pensas?  Ĉu  estas  ankoraŭ  aliaj 

interesaj rimedoj kontraŭ la enuo?“ 

Sinjoro  Suronkin  ridetas:  „Kompreneble.  Vi 

povus  ekzemple  mem  pentri  bildojn.  Aŭ  faru 

ekskursojn kaj vojaĝojn. Tiam vi  travivos eĉ pli 

multon. Aŭ simple baku novan kukon. Mi volonte 

vizitos vin por gustumado.“ 

„Tre bonaj ideoj! Multan dankon. Morgaŭ mi tuj 

komencos.  Mi  unue  pentras  bildon  pri  la 

montaro por Heidi.  Post  tio mi mem iras al  la 

montaro por serĉi ŝin. Ŝi certe ĝojos! Kaj mi ja 

povas pentri pliajn bildojn."

„Ja, faru tion. Vi eble povos  vendi ilin. Tiam vi 

havos sufiĉe da mono por vojaĝoj.“  
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„Tio estas denove bona ideo. Mi pentras bildon 

pri la kastelo kaj la maro. Mi certas ke mi ricevos 

multe  da  mono  por  tio.  Kaj  tiam  mi  povos  eĉ 

aĉeti ekipaĵon por plonĝado. Mi volas ja trovi la 

belan marvirineton.“  

Nun Mupo ne plu havas tempon por baki kukon.

Kaj  Fridolino,  la  eta  heliko,  malrapide  kaj 

mallaŭte  rampas  sur  la  grundo  malantaŭ  la 

ĝardena seĝo.
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Postparolo

Multan  dankon  al  Theodor  Wittenberger,  Kris 

Kezer  kaj  Robert  Bogenschneider,  kiuj  helpis 

malaperigi  la  erarojn  kiaj  donis  al  mi  multajn 

proponojn por pliboniĝo.

Erik Tantal alinome Klaus Friese
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