
MUSIDO PIT ELIRAS SUR GLACION 
Post kiam oni 

demonstris artan 

sketadon per la televido, 

musido Pit firme decidis 

ekposedi tiun belan 

sportospecon.  

– Panjo, a�etu por mi sketilojn, – �i diris. – Mi volas i�i arta sketanto!  

– Vi ja ne sukcesos! – panjo eksvingis la gambetojn. – Vi falos kaj grave 

vundi�os!  

– �u MI falos? �u MI grave vundi�os? – la musido insistis. – Vi vidos, 

mi i�os �ampiono. Pri arta sketado unuope...  

Panjo a�etis por sia Pit novajn brilajn sketilojn – kaj �i iris sur sketejon. 

�i eliris sur la glacion, sed la gambetoj disi�is diversflanken. Pit ne 

eltenis – kaj sterni�is sur la glacio. Levi�is, kaj denove – bum! �i 

ekstaris, forskuis de sur si glacierojn – kaj ekglitis. Glitas �i, sed halti ne 

povas.  

– Flanken! – �i krias. – Mi kontuzos vin! For de la voj'!  

Sur la sketejo tiumomente okazis konkuro de junaj artaj sketantoj. La 

musido tute ne sciis pri tio. �i flugis senhalte. �io fulmetis anta� �iaj 

okuloj, �i sentis verti�on. Pit nenion vidis, nenion a�dis, nenion 

komprenis. 



Kuniklo Brasiktrunk estis finanta sian elpa�on, kiam kun �i tute subite 

koliziis la musido. La kuniklo preska� falis, sed sukcesis kapti kaj levi 

super si la etan Pit. La rapidecon de la musido transprenis la kuniklo – 

kaj ili fulmrapide ekturni�is, gaje aprobate de la spektantoj.  

 

 

La arbitracianto, azeneto Alfabet, estis perpleksa, �ar anstata� sketado 

de kuniklo Brasiktrunk unuope subite rezulti�is io alia. Sed la 

arbitracianto rapide trovis solvon el la komplika situacio:  



– �ampionoj pri para sketado en la Glaciaj Sketlimpiaj Ludoj i�is 

kuniklo Brasiktrunk kaj musido... musido... Kio estas via nomo, musido?  

– Pit...  

– ...Kaj musido Pit! – la arbitracianto anoncis, apla�date de la 

spektantoj. – La venkintojn ni premias per memorindaj donacoj! 

Orkestro, fanfaron!  

Tiam eksonis muziko. �iuj komencis gratuli la kuniklon kaj musidon. 

Kaj poste, kiam la spektantoj trankvili�is kaj ekestis silento, musido Pit 

aliris mikrofonon kaj pepis altvo�e:  

– Malgra� tio ke mi havis la bon�ancon i�i �ampiono, mi tutegale... 

ellernos sketi! Vi vidos!  

 
 


