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Estis iam viro, kiu havis tri filojn. Krom la domo, en 
kiu li lo¸is, li posedis nenion. Çiu el la filoj dezirus 

heredi ¸in, sed la patro amis çiujn same kaj li ne sciis, 
kion fari por ne esti maljusta; plej simple estus vendi la 
domon kaj dividi la monon, sed li ne volis tion fari, çar 
¸i estis hejmo de liaj patroj kaj prapatroj. Fine li trovis 
rimedon kaj diris al la filoj:
    ”Iru en la mondon, provu viajn kapablojn kaj çiu lernu 
metion; kiam vi revenos, tiu ricevos la domon, kiu faros 
plej bonan majstroverkon.”
    La filoj konsentis. La plej a¸a decidis fari¸i for¸isto, la 
dua barbiro, la tria skermisto. Ili difinis la tagon de la 
reveno kaj foriris. 
    Feliçe çiu trovis bonan majstron kaj plene ellernis sian 
metion. 
    La for¸isto subfor¸is la çevalojn de la re¸o kaj pensis:
    ”Farita estas la afero, la domo estas via.” 
    La barbiro razis nur altrangulojn kaj pensis la samon. 
La skermisto ricevis multe da batoj, sed li kunpremis la 
dentojn kaj ne çagreni¸is, çar li pensis:
    ”Se vi timos batojn, vi neniam ricevos la domon.” 
    Kiam pasis la difinita tempo, ili revenis al la patro; 
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sed ili ne sciis, kiamaniere trovi plej bonan okazon por 
montri sian arton, sidis kune kaj interkonsili¸is. Subite 
ili ekvidis leporon, trakuranta la kampon. 
    ”Jen ¸i venas kvazaΩ invitita,” diris la barbiro, prenis 
sian pladeton kaj sapon, ßaΩmi¸is ¸in, ¸is la leporo prok-
simi¸is, poste dum ̧ ia kurado sapumis ̧ in kaj razis ̧ ian 
barbon: li ne vundetis ¸in, nek kaΩzis doloron. 
    ”Tio plaças al mi,” diris la patro, ”se viaj fratoj ne estos 
pli lertaj, la domo estos via.” 
    Post momento galope preterveturis sinjoro en kaleßo. 

”Nun vi vidos, patro, kion mi scias,” diris la for¸isto, 
kuris al la kaleßo, deßiris de la galopanta çevalo la kvar 
hufoferojn kaj alnajlis kvar novajn. 
    ”Brave,” diris la patro, ”vi ne estas malpli lerta ol via 
frato; mi ne scias, al kiu mi devas doni la domon.” 
    La tria diris:
    ”Permesu ankaΩ al mi montri mian arton.” 
    Ekpluvis, la skermisto eltiris la spadon kaj eksvingis 
¸in super la kapo: neniu guto falis sur lin. La pluvo pli-
grandi¸is kaj fine la akvo fluis kvazaΩ el kuvo: la sker-
misto svingis la spadon pli kaj pli rapide kaj restis tute 
seka kvazaΩ sub tegmento. 
    Ekmiregis la patro, vidante tion kaj diris:
    ”Vi faris plej bonan majstroverkon, la domo estas 
via.” 
    La du aliaj akceptis la verdikton sen protesto. Çar çiuj 
tri amis unu la alian, ili restis en la domo kaj çiu labo-
ris en sia metio; kiel lertaj specialistoj ili havis grandan 
klientaron. Ili vivis feliçe ¸ia maljuna a¸o, kaj kiam 
unu malsani¸is kaj mortis, la du aliaj tiel çagreni¸is, ke 
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ankaΩ ili malsani¸is kaj mortis. Çiujn tri, çar ili estis 
tiel lertaj kaj tiel amis unu la alian, oni metis en unu 
tombon. 
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Germana fabelo el la kolekto de 
fratoj Grimm. Tradukis Kabe. Eldono 
laΩ la eLibro ”Elektitaj fabeloj”, Inko 
Eldonejo, Tyresö 2001.


