Met Korilu de Griemel rond
Karsten is een hoogbegaafde jongen, die alles al weet en al veertigduizend boeken heeft
gelezen. Hij is te jong om professor te worden, en te slim om naar school te gaan. Daarom zit
hij op een bankje in het park, als hij op een dag de Korilu ontmoet. De Korilu is een klein,
reislustig wezentje, dat niet onder de indruk is van Karsten. ‘Je bent knap, maar niet wijs!’ zegt
de Korilu. Karsten gaat zonder geld mee op reis rondom de Griemel en beleeft samen met de
Korilu de meest waanzinnige avonturen. Zo komt hij in Heetje, Stokking, Goudplakje en de
Groene Hel. Hij ontmoet allemaal verschillende volkeren, waaronder het Oligondervolk.
De Oligonders nemen Karsten gevangen, en willen hem in hun tempel offeren aan de zonnegod.
Ze binden hem vast op een steen, maar op het moment dat de lichtstraal bijna bij Karstens hart
is, ziet de priester de Korilu. De priester schrikt en roept dat de Korilu ongeluk brengt. Karsten
wordt boos, want hij vindt het niet leuk dat zijn vriend beledigd wordt. Hij spant zijn spieren
aan en het touw waarmee hij vastgebonden zit, knapt. Wanneer de Oligonders Karsten opnieuw
gevangen proberen te nemen, begint de tempel in te storten...

Ἐνθα ἐγενετο. Ἐκ τῶν δραλῶν τῶν τανῶν ξενη μελαινα ἄξευρα ἀνεδυσατο. Το κατηλον ἐρει,
τα σιλαινία ἐδιον και τινες θακαμοι τισιν καλοσονοις ἠγαγωρον. Οἱ Ὀλιγονδρες τον Καρστον
ἐβασσισαν και ἐφιψαν δύστηνως ἀλληλους. Πανυ μεγα ἦρξεν δινειν το κατηλον, τινες μειζoνες
θακαμοι τῶν σιλαινίῶν ὡρμησαν και εἰς τῆν γῆν ἐπησον. Ὁ Καρστος ᾐσθετο ὄτι τοχως εἰς τον
θοῦν αὐτου ἐψῇσεν ὁ Κοριλυς.
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wanneer, zo vaak als, toen
aoristus van γιγνομαι
geboren worden, krijgen, gebeuren, plaatsvinden, komen
draam
gravees
aoristus van ἀνα-δυομαι
opduiken, tevoorschijn komen uit + gen.
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aoristus van δίνω
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aoristus van ἀγορω
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aoristus van βασσίζω
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effen
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aoristus van ὁρμαομαι
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