
O Mols es un parte geo-

graphic del peninsula danese

Jutlandia. Mols es ric de colli-

nas. Le habitantes de Mols es

appellate molbos e es consi-

derate un poco stupide per le

resto del daneses. Assi existe

multe historias del molbos.

VOCABULARIO

     cavo                          puteo

cumulo de 
arena

excavar facer un foramine in le terra
– in surplus extra – blocar stoppar –
fossar = excavar – poner placiar –
proposition idea – eminente
excellente – postea post iste tempore,
plus tarde – hesitantemente con
hesitation, un poco inquiete – duple
duo vices – grandor dimension,
volumine – ambe tote le duo
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QUESTIONES AL HISTORIA

Que debeva le molbos facer?
Qual esseva le resultato de lor

labores?
E que esseva lor problema?
Como esseva le idea que un de

illes habeva?
Esseva illes contente con le

idea?
Un de illes hesitava – proque?
Un molbo intelligente trovava

un solution – que esseva su
proposition?

Ha il vermente molbos
intelligente?

Le cavo
Un vice le molbos debeva excavar un puteo. Durante le excavation il habeva

un grande cumulo de terra in surplus. Illes non sapeva que facer con illo, nam

illo non debeva blocar le via.

Un de illes alora habeva le idea que illes debeva fossar un cavo in un

altere loco e poner le terra in illo.

Omnes credeva que isto esseva un proposition eminente, ma un poco

postea uno totevia demandava hesitantemente:

“Si, ma alora ubi debe nos poner le cumulo de terra que nos habera in

surplus, quando iste cavo ha essite fossate?”

Le plus intelligente del molbos respondeva:

“Ma isto es multo facile! Nos naturalmente face le cavo in le duple

grandor, assi que illo pote continer ambe cumulos al mesme tempore!”

Traduction: Thomas Breinstrup (2007)


