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Fu una piccola bimba a vedere per prima la misteriosa
figura in lontananza.

• • •

Det var ei lita jente som først så den mystiske skikkelsen i
det fjerne.
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Man mano che la figura si avvicinava, vide che si trattava
di una donna molto incinta.

• • •

Etter hvert som skikkelsen kom nærmere, så hun at det
var en høygravid kvinne.

3



Timida ma coraggiosa, la bimba si avvicinò alla donna.
“Dobbiamo tenerla con noi,” decise la gente della piccola
bimba. “Terremo lei e il suo bimbo al sicuro.”

• • •

Sjenert, men modig gikk den lille jenta nærmere kvinnen.
“Vi må beholde henne her hos oss”, bestemte de som
var med den lille jenta. “Vi skal beskytte henne og barnet
hennes.”
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Il bambino asino e sua madre crebbero insieme e
trovarono tanti modi per vivere l’uno affianco all’altro.
Lentamente, intorno a loro, altre famiglie cominciarono a
sistemarsi.

• • •

Eselbarnet og moren hans har utviklet seg i fellesskap og
funnet mange måter å leve side ved side. Sakte men
sikkert har andre familier begynt å slå seg ned rundt
dem.
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Il bimbo stava arrivando. “Spingi!” “Portate delle
coperte!” “Acqua!” “SPINGIIIIII!!”

• • •

Barnet var snart på vei. “Trykk!” “Hent pledd!” “Vann!”
“Tryyyykk!”
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Asino trovò sua madre, da sola che piangeva la
scomparsa di suo figlio. Si fissarono a vicenda a lungo. E
poi si abbracciarono molto forte.

• • •

Esel fant moren sin som var alene, og sørget over tapet
av barnet sitt. De stirret på hverandre lenge. Og så
klemte de hverandre veldig hardt.
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Ma quando videro il bimbo tutti fecero un salto indietro
scioccati. “Un asino?!?”

• • •

Men da de fikk se babyen, vek alle tilbake i sjokk. “Et
esel?”
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Asino finalmente capì cosa doveva fare.
• • •

Esel visste omsider hva han skulle gjøre.
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Tutti cominciarono a discutere. “Avevamo detto che li
avremmo tenuti al sicuro e questo è quello che faremo!”
Dissero alcuni. “Ma ci porteranno sfortuna!” Dissero
altri.

• • •

Alle sammen begynte å krangle. “Vi sa vi skulle beskytte
mor og barn, og det skal vi gjøre”, sa noen. “Men de
kommer til å bringe ulykke!” sa andre.

7

…Le nuvole erano sparite insieme al suo amico, il
vecchio.

• • •

… hadde skyene forsvunnet, i likhet med vennen hans,
den gamle mannen.
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Al che, la donna si ritrovò da sola di nuovo. Si chiese cosa
fare con questo strano bimbo. Si chiese cosa fare con se
stessa.

• • •

Og slik var det at kvinnen ble alene igjen. Hun lurte på
hva hun skulle gjøre med dette rare barnet. Hun lurte på
hva hun skulle gjøre med seg selv.
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Al di sopra delle nuvole si addormentarono. Asino sognò
che sua madre era ammalata e lo chiamava. E quando si
svegliò..

• • •

Høyt oppe blant skyene sovnet de. Esel drømte at moren
hans var syk og ropte på ham. Og da han våknet …
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Ma alla fine dovette accettare che quello era suo figlio e
che lei era sua madre.

• • •

Men til slutt godtok hun at han var hennes barn og at
hun var moren hans.
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Una mattina, il vecchio chiese a Asino di portarlo in cima
ad una montagna.

• • •

En morgen ba den gamle mannen Esel om å bære ham
opp til toppen av et fjell.
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Ora, se il bimbo fosse rimasto di quella stessa piccola
taglia, tutto sarebbe stato diverso. Ma il bimbo asino
crebbe e crebbe finché non poté più stare sulle spalle
della mamma. E per quanto lei ci provasse, non poteva
comportarsi come un essere umano. Sua madre era
spesso stanca e frustrata. A volte gli faceva fare lavori da
bestia.

• • •

Hvis bare barnet hadde beholdt den lille størrelsen,
hadde alt kanskje vært annerledes. Men eselbarnet
vokste og vokste helt til han ikke lenger fikk plass på
morens rygg. Og uansett hvor hardt han forsøkte, klarte
han ikke å oppføre seg som et menneske. Moren hans
var ofte sliten og frustrert. Noen ganger satte hun ham
til å gjøre arbeid som var ment for dyr.
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Asino andò a vivere con il vecchio che gli insegnò tanti
modi diversi per sopravvivere. Asino ascoltava e
imparava e lo stesso valeva per il vecchio. Si aiutavano
vicenda e ridevano insieme.

• • •

Esel dro for å bo med den gamle mannen, som lærte
ham mange forskjellige måter å overleve på. Esel lyttet
og lærte, og det gjorde den gamle mannen også. De
hjalp hverandre og de lo sammen.
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Confusione e rabbia crebbero dentro Asino. Non poteva
fare questo, non poteva fare quello. Non poteva essere
così e non poteva essere cosà. Un giorno si arrabbiò così
tanto che scalciò al suolo sua madre.

• • •

Esel ble fylt av forvirring og sinne. Han kunne ikke gjøre
ditt og han kunne ikke gjøre datt. Han kunne ikke være
på én måte og han kunne ikke være på en annen måte.
Han ble så sint at han en dag sparket ned huset til moren
sin.
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Asino si sveglio trovando uno strano vecchio a
osservarlo. Asino lo guardò negli occhi e cominciò a
sentire un barlume di speranza.

• • •

Esel våknet opp til en merkelig gammel mann som
stirret ned på ham. Han så inn i den gamle mannens
øyne og begynte å kjenne et snev av håp.
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Asino si vergognò. Cominciò a correre via il più veloce e
lontano che poté.

• • •

Esel skammet seg. Han begynte å løpe vekk så fort han
kunne.

12

Quando smise di correre, era notte e Asino si era perso.
“Hi-ho?” ragliò nell’oscurità. “Hi-ho?” rispose l’eco. Era
da solo. Acciambellatosi su se stesso si addormentò in un
sonno profondo e tormentato.

• • •

Når han hadde sluttet å løpe, var det blitt kveld, og Esel
hadde gått seg vill. “Hi ha”, hvisket han inn i mørket. “Hi
ha?” lød ekkoet. Han var alene. Han krøket seg sammen
til en liten ball og falt i en dyp og forstyrret søvn.
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