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Sk¹d siê wziê³y bajki w Mongolii
Ozdob¹ gór s¹ drzewa, ozdob¹ narodu – mêdrcy

Powiadano przed wiekami, ¿e swego czasy nawiedzi³a Mongoliê straszna epidemia.
Ludzie umierali tysi¹cami. Ci, co pozostawali jeszcze przy zdrowiu, uciekali w odleg³e
zak¹tki kraju, kryj¹c siê przed zaraz¹. Ci, co nie opuœcili domów, mówili: czy bêdziemy
¿yæ, czy umrzemy, zale¿y wy³¹cznie od przeznaczenia. Nie ma wiêc co uciekaæ. Jednym
z biedaków, których dotknê³a choroba, by³ piêtnastoletni pasterz o imieniu Tarwa. A
trzeba dodaæ, ¿e by³ z niego nie lada gagatek i mimo ¿e by³ œlepy, psoci³ jak ma³o kto.
Kiedy le¿a³ w gor¹czce, straci³ nagle przytomnoœæ. Jego duch opuœci³ cia³o i uda³ siê
do piek³a na spotkanie z chanem tego podziemnego królestwa. Chan jednak groŸnie
zapyta³ owego ducha:
– Dlaczego nieopacznie opuœci³eœ swoje cia³o, podczas gdy ono, tam na ziemi, stale
jeszcze ¿yje?
– Panie, by³em pewien, ¿e ono ju¿ nie ¿yje, i dlatego czym prêdzej pospieszy³em
przed Twoje oblicze.
Szczera odpowiedŸ ducha Tarwy spodoba³a siê chanowi. Powiedzia³ jednak z
przestrog¹:
– Nie nadszed³ jeszcze twój czas. Musisz wróciæ do swego cia³a na ziemi. Poniewa¿
jednak, ch³opcze, jesteœ rezolutny, mo¿esz st¹d wzi¹æ, co ci siê spodoba.
Na tym chan zakoñczy³ audiencjê, a Tarwa zosta³ zaprowadzony do królewskich
piwnic. By³o tam wiele piêknych skarbów: bogactwo, szczêœliwy los, przyjemnoœci,
spe³nienie, radoœæ, muzyka, œpiew, tañce i bajki. Duch Tarwy wybra³ w³aœnie bajki, aby
zabraæ je ze sob¹ na ziemiê. Bez oci¹gania wróci³ do Mongolii, do swego omdla³ego
cia³a. PóŸniej ¿y³ jeszcze d³ugo, podró¿owa³ wiele po ca³ym kraju i wszystkich obdarza³
opowiadaniem bajek, dawnych legend, historii o dzielnych chanach, piêknych wró¿kach
i dobrych ludziach.
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Erkhaii Mergen, jego koñ i jaskó³ka
W³asn¹ pomoc daj pierwszy, pomoc przyjaciela przyjmij na koñcu

Dawni Mongo³owie opowiadali o swym praprzodku, s³ynnym ³uczniku, który nazywa³
siê Erkhaii Mergen. Dzia³o siê to w czasach, kiedy na niebie œwieci³o siedem s³oñc. By³
to czas naprawdê bardzo trudny dla ca³ej ziemi. Wysycha³y jeziora i strumienie. Drzewa
marnia³y i gubi³y liœcie z powodu nadmiernego upa³u. Zwierzêta nie mia³y siê czym
po¿ywiaæ. Ludzie byli tak os³abieni, ¿e nie mogli ustaæ na nogach. T³umy Mongo³ów
przychodzi³y do Erkhaiia, prosz¹c, aby zestrzeli³ z nieba wszystkie s³oñca, gdy¿ wkrótce
na ziemi nie pozostanie nic ¿ywego. Wtedy to dzielny ³ucznik obieca³ spe³niæ proœbê
swych rodaków i z³o¿y³ przysiêgê, ¿e gdyby nie uda³o mu siê zestrzeliæ wszystkich
z³owieszczych s³oñc, to obetnie sobie kciuki i nie bêdzie ju¿ wiêcej cz³owiekiem. Bêdzie
siê natomiast ¿ywi³ ostr¹ traw¹ i mieszka³ w jamie w ziemi.
Zabra³ siê szybko do swego dzie³a. Napina³ wielki ³uk i po chwili zaczê³y spadaæ z
nieba kolejne s³oñca. Tak zestrzeli³ ich szeœæ. Szykowa³ siê zestrzeliæ siódme, ostatnie.
Napi¹³ ³uk, wycelowa³, wypuœci³ strza³ê. Ta polecia³a w niebo z furkotem lotek. W tym
w³aœnie momencie jaskó³ka przelecia³a przez niebo i przys³oni³a ostatnie s³oñce. Strza³a
trafi³a j¹ w ogon i rozciê³a go na dwie czêœci. S³oñce w tym czasie, wystraszone, skry³o
siê za wysokimi górami. Od tej pory jaskó³ki maj¹ ogon rozdzielony na dwie czêœci.
Strza³a nie dolecia³a ju¿ do s³oñca. Wtedy Erkhaii w z³oœci zacz¹³ goniæ jaskó³kê na
swym srokatym koniu. Koñ te¿ by³ rozz³oszczony na ptaka, który przeszkodzi³ jego panu
w wype³nieniu obietnicy. Dzielny rumak przysi¹g³, ¿e jeœli nie z³api¹ ptaka do wieczora,
to on sam powinien zostaæ p³ochym, ma³ym pustynnym skoczkiem. Niestety, jaskó³ki s¹
bardzo zwinne i potrafi¹ kluczyæ w powietrzu. Do wieczora nie z³apali ptaka.
Wtedy, zgodnie z przysiêg¹, srokaty koñ zamieni³ siê w pustynnego skoczka, a Erkhaii
w œwistaka. S³oñce jednak codziennie boi siê, ¿e dzielny ³ucznik mo¿e powróciæ do swej
dawnej postaci, i co dzieñ o zachodzie skrywa siê pospiesznie za górami.
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Zarozumia³y chan

Jak ostro¿nie nale¿y sk³adaæ obietnice

Brzydki zapach z³ej s³awy trwa dziesiêæ tysiêcy lat
Jeœli dawa³eœ, nie wypominaj! Je¿eli masz wypominaæ, nie dawaj

Dawno, bardzo dawno temu w Mongolii ¿y³ chan, który by³ bardzo zarozumia³y.
Uwa¿a³ siê za najm¹drzejszego cz³owieka na ziemi, za najsilniejszego w³adcê wszystkich
królestw, za równego bogom. W pewien deszczowy dzieñ jakiœ wêdrowiec przyby³ do
jego pa³acu i prosi³ o pos³uchanie. Kiedy dopuszczono go przed oblicze w³adcy, rzuci³
siê na kolana i zapyta³:
– Panie, tam sk¹d przybywam, mówi siê, ¿e bogini wojny Tsu-Tsi jest silniejsza od
ciebie. Czy to mo¿e byæ prawd¹?
– Silniejsza ode mnie? Ta szczurza córka. Kto tak œmie mówiæ? Ja j¹ nauczê.
Siêgn¹³ po bardzo star¹, zniszczon¹ ksiêgê z tajemniczymi zaklêciami. Przewróci³
kilka kart i znalaz³ to, czego szuka³.
Wzywam was tu: wiatr, ziemie, ogieñ, morze
Niech przybêd¹ do mnie choæby przez morze.
Zagrzmia³o w pa³acu, zajaœnia³y b³yskawice, zatrzês³a siê ziemia, a spod niej ukaza³o
siê siedmiu mêdrców czarodziei. Stanêli przed chanem i zapytali:
– Có¿ rozka¿esz nam, panie?
– Ten tu wêdrowiec – mówi³ chan, wskazuj¹c ze z³oœci¹ na przyby³ego – mówi, ¿e w
odleg³ych królestwach w¹tpi¹ w moj¹ si³ê. Jak mam ich przekonaæ?
– Zapal, panie, morze, nasyæ wod¹ ogieñ, spraw, aby spad³ z³oty deszcz, niech
obudz¹ siê potwory.
– Zrobiê tak – rzek³ chan – ponadto rozkazujê, ¿e jeœli od teraz ktoœ z moich poddanych
przerwie pracê, potwory maj¹ go natychmiast po¿reæ.
Wieœniacy pracowali wiêc bez przerwy, ale ju¿ po kilku dniach opadli z si³ i zaczêli byæ
po¿erani przez bestie, które fruwa³y po ca³ym królestwie. Dowiedzia³a siê o tym bogini
wojny Tsu-Tsi. Rozgniewa³a siê srogo. Powiedzia³a:
– Tak byæ nie mo¿e.
Rozkaza³a s³oñcu spaliæ pa³ac chana, a jego samego zamieni³a w os³a, aby do koñca
swych dni ciê¿ko pracowa³ dla ludzi.
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Dawno temu ¿y³ w Mongolii pewien bardzo pewny siebie chan. By³ on przekonany,
¿e jest najsprytniejszym z ludzi i nikt nie potrafi go przechytrzyæ. Aby to udowodniæ swoim
poddanym, og³osi³:
– Kto potrafi wymyœliæ takie k³amstwo, od którego a¿ wstanie siedz¹cy cz³owiek i
obudzi ono œpi¹cego, temu oddam mój tron.
K³amców wtedy w Mongolii by³o, jak wszêdzie, bardzo wielu. Dlatego od razu zg³osi³
siê pewien krawiec s³yn¹cy ze swego krêtactwa.
– Panie – zacz¹³ – kilka dni temu w moim miasteczku spad³ tak wielki deszcz,
¿e przerwa³ a¿ niebo na zachodzie. Strugi wody wylewa³y siê na pola i niebawem
nast¹pi³aby straszna powódŸ. Wtedy u¿ywaj¹c wielkiej ig³y i bardzo grubej nici, szybko
zaszy³em dziurê w niebie i przesta³o padaæ.
– Krawcze, wykona³eœ jednak marnie swoj¹ robotê, bo jak widzisz, od wczoraj
znów pada.
Mistrz ig³y uciek³ z pa³acu jak niepyszny.
Wkrótce jednak potem znalaz³ siê nastêpny œmia³ek, aby opowiedzieæ kolejn¹
nieprawdopodobn¹ historiê. By³ nim biedny pasterz – znany gawêdziarz.
– Panie, ojciec mój mia³ fajkê. Jak zacz¹³ z niej puszczaæ dym w niebo, to a¿ gwiazdy
pospada³y.
– Biedny cz³owieku, czy¿byœ nie wiedzia³ – odpowiedzia³ na to chan – ¿e mój ojciec
te¿ mia³ fajkê i dym z tej fajki ponownie poprzykleja³ wszystkie gwiazdy na powrót do
nieba? Tym sposobem s¹ one tam wszystkie nadal.
Wydawa³o siê ju¿, ¿e nikt nie zg³osi siê na dwór, aby opowiedzieæ jak¹œ
nieprawdopodobn¹ historiê.
Nadszed³ jednak skromny badarcin – wêdruj¹cy mnich z misk¹ i powiedzia³, ¿e ma
sprawê do chana.
– Czegó¿ chcesz, cz³owieku? – zapyta³ w³adca.
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– Czy nie poznajesz mnie, panie? – pyta³ mnich. – Wszak przed trzema miesi¹cami
po¿yczy³eœ ode mnie tak¹ miskê z³otych monet. Teraz proszê, oddaj mi d³ug.
Chan ze z³oœci a¿ podskoczy³. Wsta³ i zacz¹³ krzyczeæ do s³ug tak g³oœno, a¿ obudzi³
wezyra, który zazwyczaj o tej porze drzema³ obok tronu.
– £apcie tego k³amcê! Ja mia³bym po¿yczaæ od ciebie z³oto, nêdzarzu?!
– Jeœli ja k³amiê, panie, a¿ musia³eœ powstaæ i obudzi³ siê drzemi¹cy wezyr, to teraz,
zgodnie z obietnic¹, oddaj mi swój tron – powiedzia³ mnich.
– Chwileczkê – zawo³a³ chan – przypomnia³em sobie, ¿e mówisz prawdê. Rzeczywiœcie
po¿ycza³em od ciebie miskê z³ota – oznajmi³ chan, który nie chcia³ oddaæ tronu.
– Wobec tego, panie, oddaj mi miskê z³ota – powiedzia³ mnich.
– Oddajcie mu to z³oto – powiedzia³ chan ze z³oœci¹, niezadowolony, ¿e ktoœ znalaz³
fortel, aby go wykpiæ.
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Mysie dziecko
G³upia g³owa jest nieprzyjacielem nóg

Dawno, dawno temu na pó³nocy Mongolii ¿y³a bezdzietna para. M¹¿ zwyk³ bijaæ sw¹
¿onê co jakiœ czas, krzycz¹c:
– Dlaczego nie urodzi³aœ mi syna?
Po kilku latach kobieta mia³a doœæ takiego ¿ycia. Pewnego dnia z³apa³a mysz, owinê³a
j¹ w barani¹ skórê i po³o¿y³a do ³ó¿ka. Kiedy m¹¿ wróci³ do domu, spostrzeg³ zawini¹tko
i zapyta³:
– A có¿ tam le¿y?
– Kiedy ciebie nie by³o, urodzi³am ci syna. To on teraz tam œpi.
– Poka¿ mi go – za¿¹da³ mê¿czyzna. Obejrzawszy myszkê, zapyta³: – Dlaczego ten
ch³opiec jest taki ow³osiony?
– Jak pójdzie w nocy pilnowaæ koni, nie bêdzie musia³ ju¿ okrywaæ siê ko¿uchem
– odpar³a kobieta.
– A dlaczego ma taki d³ugi ogon? – dopytywa³ ch³op.
– Jak pójdzie pilnowaæ koni, nie bêdzie potrzebowa³ bata – odpar³a kobieta.
– A czemu ma takie d³ugie w¹sy? – dalej zagadn¹³ wieœniak.
– Jak chan zrobi go urzêdnikiem, bêdzie wygl¹da³ dostojnie – sprytnie powiedzia³a
¿ona.
– Niech bêdzie – odrzek³ zadowolony pan domu. – Teraz pójdê ch³opca wyk¹paæ
przy studni.
Po pewnym czasie wróci³ biegiem, krzycz¹c:
– Kobieto, kobieto! Dziecko mi wylecia³o z r¹k i gdzieœ je zgubi³em.
Mimo ¿e d³ugo szukali oboje myszki, nie mogli jej znaleŸæ.
– Teraz – rzek³a ¿ona – kiedy urodzi³am ci syna, a ty go zgubi³eœ, ju¿ nie mo¿esz mnie
biæ, bo to twoja wina.
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Historia morin-khura
Jeœli upadniesz siedem razy, podnieœ siê osiem razy

Dawno temu ¿y³ na stepie m³ody pasterz o imieniu Sukhe. Pewnej zimowej nocy
obudzi³o go jêczenie konia. Tu¿ obok jego jurty oŸrebi³a siê klacz, która zaraz póŸniej
zdech³a. Ma³y bia³y Ÿrebaczek sta³ ko³o niej na niepewnych nogach. Sukhe zaj¹³ siê
nim, pielêgnowa³ go i po kilku latach Ÿrebak zamieni³ siê w piêknego wyœcigowego
rumaka.
Niebawem w stolicy prowincji og³oszono s³ynny naadam – wyœcigi konne, turniej
zapasów i zawody ³ucznicze. Nasz œmia³ek postanowi³ wzi¹æ w nich udzia³. Nie wiedzia³,
¿e miejscowy chan, cz³owiek znany z okrucieñstwa, wys³a³ na zawody kilka swoich
ulubionych koni. ¯aden z nich nie móg³ siê równaæ z bia³ym rumakiem, a ¿aden jeŸdziec
nie by³ bardziej doœwiadczony jak Sukhe. M³odzieniec œwiêci³ triumf, ale chan przyrzek³
mu zemstê. W nocy po zawodach do uszu ch³opaka dobieg³ koñski jêk. Gdy wybieg³ z
jurty, zobaczy³ w œwietle ksiê¿yca, ¿e jego ukochany bia³y koñ le¿y z przebitym strza³¹
sercem. Sukhe pad³ zemdlony. W nocy nie móg³ d³ugo zasn¹æ z bólu i rozpaczy. Kiedy
jednak sen sklei³ mu powieki, zobaczy³ we œnie swego bia³ego konia i ten przemówi³ do
niego:
– Nie p³acz, mój panie. Wiem, ¿e ci ciê¿ko i bardzo za mn¹ têsknisz. Dam ci jednak
radê. Zrób instrument, a jako strun u¿yj w³osów z mego ogona. Gdy bêdzie ci ciê¿ko,
graj na nim, a wtedy ja bêdê z tob¹.
Po obudzeniu Sukhe zrobi³ instrument, tak jak go opisa³ bia³y koñ. Nazywa siê on
morin-khur, a jego dŸwiêki wydaj¹ siê p³yn¹æ prosto z serca ukochanego zwierzêcia do
serc s³uchaczy. Do dzisiaj towarzyszy on mongolskim muzykom.
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Jaskó³ka i osa
Zwiêd³e drzewo nie daje owoców. Puste s³owo nie przynosi korzyœci

Bardzo dawno temu wielki orze³, który by³ chanem wszystkich lataj¹cych istot, zada³
swoim dworzanom pytanie:
– Miêso jakiego stworzenia jest najsmaczniejsze?
Ci spierali siê, debatowali, ale mieli ró¿ne zdania. Wreszcie wielki wezyr wpad³ na
pomys³, aby rozwi¹zaniem tej zagadki obarczyæ osê i jaskó³kê. One obie, jak wiadomo,
bez przerwy fruwaj¹ niezmordowanie po œwiecie, spotykaj¹ wiele ró¿nych stworzeñ i
powinny zebraæ najlepsze informacje.
Pofrunê³y wiêc osa i jaskó³ka w œwiat. Pogoda by³a piêkna. Jaskó³ka wzbi³a siê
wysoko w niebo i odda³a siê przyjemnoœci latania. Œciga³a siê ze swymi kuzynkami,
baraszkowa³a i zupe³nie zapomnia³a o poleconym jej zadaniu. Osa natomiast fruwa³a
tu¿ przy ziemi i pracowicie wype³nia³a polecone jej zadanie. Po trzech dniach mia³y
wróciæ do chana i zdaæ sprawê ze swoich doœwiadczeñ. Spotka³y siê obie na ³¹ce przed
pa³acem.
– Czy ju¿ wiesz, moja droga, jak¹ istotê powinien zjadaæ nasz pan, która jest
najsmaczniejsza? – zapyta³a jaskó³ka osê.
– Tak, wiem – odpar³ ma³y owad. – Ludzka krew jest najsmaczniejsza.
– A sk¹d to wiesz, przyjació³ko? – dalej pyta³ wdziêczny ptaszek.
– Có¿, podfruwam blisko, wbijam swój jêzyk w skórê cz³owieka i próbujê jego krwi.
Ta jest najlepsza.
– Naprawdê? – zdziwi³a siê jaskó³ka. – Poka¿ mi swój jêzyk.
Osa wyci¹gnê³a z pyszczka jêzyk ostry jak sztylet, a wtedy jaskó³ka szybko go
chwyci³a dziobem i urwa³a. Od tego czasu osy nie maj¹ ju¿ niebezpiecznego jêzyka.
Obie zwiadowczynie zosta³y wezwane przed oblicze chana i ten raz jeszcze ponowi³
pytanie:
– Jakie stworzenie jest najsmaczniejsze?
16

Osa lata³a wokó³ chana, ale nie mog³a powiedzieæ ni s³owa, gdy¿ nie mia³a jêzyka.
Wydawa³a tylko dŸwiêk bzzz, bzzz, bzzz. Zniecierpliwi³ siê chan i kaza³ j¹ s³ugom
przegnaæ. Teraz musia³a odpowiedzieæ jaskó³ka.
– Panie, najsmaczniejsze jest miêso wê¿y.
Od tego czasu wszystkie or³y, soko³y i inne drapie¿ne ptaki poluj¹ na wê¿e i ¿mije.

Dlaczego go³êbie lamentuj¹ „szug, szug”, a
wróble æwierkaj¹
Jaki krzyk, takie bêdzie echo

Dawno temu w Mongolii go³¹b i wróbel, które mówi³y tym samym jêzykiem, postanowi³y
polecieæ do Tybetu. Droga by³a daleka i kiedy dolecia³y ju¿ w wielkie góry, za którymi
zaczyna³a siê owa œnie¿na kraina, by³y bardzo zmêczone. Usiad³y na szczycie jednej z
gór, aby odpocz¹æ. Kiedy mia³y odlecieæ, dostrzeg³y zbli¿aj¹c¹ siê dolin¹ kobietê, która
lamentowa³a. Go³¹b powiedzia³:
– Muszê tu zostaæ i zobaczyæ, co te¿ staruszce siê przytrafi³o. Mo¿e trzeba jej
pomóc.
Wróbel natomiast, który siê zawsze wierci, oznajmi³:
– Nie mogê tu siedzieæ bezczynnie, lecê dalej. Na pewno tybetañscy lamowie ju¿
zaczynaj¹ swoje poranne modlitwy. Muszê siê ich nauczyæ.
Dolecia³ do stolicy Tybetu. Uwi³ gniazdo pod dachem œwi¹tyni, obserwowa³ modl¹cych
siê i lamów czytaj¹cych g³oœno ksiêgi. Po miesi¹cu oba ptaki powróci³y do Mongolii.
Chcia³y ze sob¹ rozmawiaæ, lecz okaza³o siê, ¿e ju¿ nie rozumiej¹ s³ów, które drugi
mówi³. Okaza³o siê, ¿e go³¹b mówi³ „szug, szug”, gdy¿ nie móg³ zapomnieæ lamentów
kobiety z gór, a wróbel æwierka³ „æwir, æwir” podobnie jak mamrotali je lamowie z
Tybetu. I tak do dzisiejszego dnia ka¿dy z nich u¿ywa swego jêzyka i nadal nie mog¹ siê
porozumieæ.
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Trzy nieznane jajka
M¹droœæ karmi, lenistwo g³odzi

Dawno temu jeden z mongolskich chanów og³osi³ na wszystkie strony œwiata, ¿e ma
najm¹drzejszych ministrów i doradców, którzy potrafi¹ rozwi¹zaæ ka¿dy trudny problem.
Wtedy to chan s¹siedniego kraju pos³a³ na mongolski dwór ambasadora z zagadk¹.
By³a to paczuszka zawieraj¹ca trzy bardzo podobne do siebie jajka.
– Panie, przyjmij wyrazy szacunku od mego w³adcy – powiedzia³ pose³. – Mój pan
powiedzia³, ¿e jeœli twoi ministrowie i doradcy rzeczywiœcie s¹ tacy m¹drzy, to niech
powiedz¹, do jakich stworzeñ nale¿¹ owe jajka. Nie mo¿na ich jednak przedtem rozbiæ
ani uszkodziæ.
Chan zawezwa³ wszystkich uczonych mê¿ów z ca³ej Mongolii, aby daæ szybko
odpowiedŸ na postawione pytanie. Nikt jednak nie móg³ powiedzieæ nic pewnego.
Wydawa³o siê, ¿e zagadka pozostanie bez odpowiedzi, a to by³by wielki wstyd. Kiedy
jednak sytuacja wygl¹da³a na beznadziejn¹, zg³osi³ siê m³ody pasterz i obieca³, ¿e
rozpozna, do jakich zwierz¹t nale¿¹ owe jajka.
– Jak mo¿e biedny, brudny ch³opak wiedzieæ coœ, czego nie wiedz¹ ministrowie?
– pyta³ chan.
– Nie powinieneœ, panie, oceniaæ ludzi pochopnie, tak jak nie powinno siê mierzyæ
oceanu – odpar³ rezolutny pasterz.
PóŸniej ch³opak obejrza³ jajka, zrobi³ kilka prób i odpowiedzia³:
– To jajko, panie, jest wróbla, to nale¿y do wê¿a, a to do jaszczurki.
– Teraz sprawdzimy, czy nie k³amiesz – powiedzia³ chan – lecz jeœli nie mówisz
prawdy, to biada ci...
Ostro¿nie rozbito po kolei ka¿de jajeczko. I rzeczywiœcie z pierwszego wygramoli³o
siê pisklê wróbla, z drugiego ma³y, cienki w¹¿, a z trzeciego wybieg³a szybko maleñka
jaszczurka.
Pos³aniec z s¹siedniego królestwa by³ zadziwiony m¹droœci¹ dworzan chana. Nikt ju¿
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nie oœmieli siê podaæ w w¹tpliwoœæ ich uczonoœci. PóŸniej, po odprawieniu pos³añca,
chan zapyta³ ch³opca:
– Sk¹d wiedzia³eœ, co zawiera ka¿de jajko?
– W ka¿dym z nich, panie, by³o ma³e zwierz¹tko, od tych, z którego jajko pochodzi³o.
Jeœli zaskrzecza³em jak sokó³, który poluje na ptaki, to poruszy³o siê jajko z wróbelkiem,
gdy¿ chcia³ on uciekaæ. Jeœli zaszczeka³em jak lis, to poruszy³o siê jajko z jaszczurk¹,
wszak lisy poluj¹ na jaszczurki. Na koniec zapiszcza³em jak je¿ i poruszy³o siê jajko z
ma³ym wê¿em, gdy¿ wê¿e s¹ zjadane przez je¿e.
– Jesteœ naprawdê m¹dry, ch³opcze, zrobiê ciê doradc¹ do spraw zwierz¹t w mym
królestwie – powiedzia³ chan do pasterza.

Szczur i wielb³¹d

Jaskó³ka i woda ¿ycia
Uparty jest podobny do os³a, k³ótliwy do je¿a

Leniwy œpi siedz¹c, a pracuje le¿¹c

Dziwne to zdarzenie, o którym bêdzie dalej mowa, dzia³o siê w Mongolii przed
wieloma setkami lat. Borchan, dawny w³adca tej dalekiej krainy, postanowi³ nazwaæ
wszystkie miesi¹ce w kalendarzu imionami zwierz¹t. Kiedy ju¿ jedenaœcie miesiêcy
mia³o nadane nazwy, okaza³o siê, ¿e pozosta³y jeszcze dwa zwierzêta, które nie mia³y
swego miesi¹ca. By³y to: wielb³¹d i szczur. W³adca chcia³ byæ sprawiedliwy i daæ obu
zwierzêtom jednakow¹ szansê bycia patronem dwunastego miesi¹ca. Zdecydowa³, ¿e
to zwierzê, które nastêpnego dnia pierwsze dostrze¿e promienie wschodz¹cego s³oñca,
bêdzie mia³o prawo do nazwania swym imieniem ostatniego miesi¹ca roku. Oba
zwierzaki postanowi³y nie spaæ tej nocy i wyczekiwaæ œwitu. Wielb³¹d, wyci¹gaj¹c szyjê,
obserwowa³ bacznie wschodni¹ czêœæ stepu, szczur zaœ usadowi³ siê na wielb³¹dzim
garbie i wpatrywa³ siê w dalekie góry na zachodzie.
Kiedy pierwsze promienie wschodz¹cego s³oñca oœwietli³y górskie szczyty na
zachodzie, szczur dojrza³ to od razu i zacz¹³ popiskiwaæ, ¿e oto wsta³o ju¿ s³oñce.
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Zgromadzeni œwiadkowie przyznali mu racjê, a w³adca rozstrzygn¹³, ¿e dwunasty
miesi¹c bêdzie nosi³ imiê szczura.
Przegrana bardzo rozeŸli³a wielb³¹da. Stara³ siê w z³oœci zdeptaæ swego konkurenta,
a¿ ten musia³ skryæ siê w norze pod ziemi¹. Od tego czasu kiedy wielb³¹dy zobacz¹ gdzieœ
taka norê, staraj¹ siê grzebaæ w niej kopytami, aby zemœciæ siê na znienawidzonym
szczurze.

Dawno, bardzo dawno temu pewna jaskó³ka o szlachetnym sercu odkry³a Ÿród³o
z wod¹ ¿ycia. Ka¿dy kto by jej skosztowa³, ¿y³by wiecznie m³ody. Zaczerpnê³a jej w
dzióbek kilka kropel i zamierza³a zanieœæ swym przyjacio³om – ludziom, aby nie zaznali
œmierci i byli zawsze m³odzi. Gdy lecia³a w kierunku ludzkich siedzib, z³y z usposobienia
trzmiel uk³u³ j¹ w nó¿kê. Trzmiele s¹ du¿e, a ich uk³ucie jest bolesne. Jaskó³ka a¿ pisnê³a.
W tym czasie z jej dzióbka wypad³y cenne kropelki. Polecia³y na dó³ i spad³y na drzewko
jod³y, cedru i krzaczek czarnej borówki. Od tego czasu roœliny te s¹ zawsze zielone.
Jaskó³ka natomiast pogoni³a za trzmielem i dziobnê³a go w gard³o. Od tego czasy
trzmiele nie potrafi¹ piêknie œpiewaæ, a tylko g³oœno brzêcz¹.
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Zaczarowany koñ i magik
Dobra myœl obejmuje ca³y step; z³a myœl obejmuje tylko siebie

Dawno, bardzo dawno temu Mongoli¹ rz¹dzi³ okrutny chan, któremu zawsze
dopisywa³o szczêœcie i nigdy nie zazna³ ¿adnej biedy. W tym czasie przywêdrowa³ do
kraju czarodziej, którego s³awa by³a przedmiotem podziwu u wielu ju¿ ludów. Chan
natychmiast kaza³ mu siê zg³osiæ na swój dwór. Tu rozkaza³ przyby³emu:
– Jeœli jesteœ tak doskona³y, jak s³awny, to masz mnie zadziwiæ. W przeciwnym razie
mo¿esz d³ugo nie po¿yæ. A wiêc, rusz siê, staruchu!
– Stanie siê, panie, jak zechcesz. Wpierw jednak nalej sobie do czarki herbaty i
postaw j¹ na stoliku.
Gdy chan nala³ sobie herbaty, popatrzy³ groŸnie na magika.
– A teraz, panie, podejdŸ do drzwi. Wyjrzyj na dwór, proszê.
Chan wyjrza³ na dziedziniec. Sta³ tam czarny koñ niespotykanej urody. Chan dot¹d
nie widzia³ jeszcze tak piêknego zwierzêcia. Dosiad³ konia czym prêdzej. Rumak by³
³agodny i zachowywa³ siê spokojnie. Kiedy jednak chan ju¿ na nim siedzia³, zwierzê
ruszy³o z kopyta. Pêdzi³ naprzód z dzik¹ furi¹. Nic nie by³o w stanie go powstrzymaæ,
mimo ¿e chan by³ doœwiadczonym jeŸdŸcem. Koñ pêdzi³ przed siebie ca³¹ noc. Nad
ranem stan¹³ nagle dêba i zrzuci³ ze swego grzbietu zmêczonego podró¿nika. Parskn¹³
jeszcze kilka razy i pogalopowa³ sam dalej.
Chan znalaz³ siê w nieznanym terenie. Nigdy tu jeszcze nie by³. Pustynia wokó³
wydawa³a siê ci¹gn¹æ w nieskoñczonoœæ. W³adca zmêczony powlók³ siê w kierunku
widniej¹cych w oddali gór. Musia³ piæ wodê z b³otnistego bajorka i posilaæ siê larwami
owadów i konikami polnymi. Noc spêdzi³ na go³ym piachu. Nastêpnego dnia jeszcze
bardziej zmêczony, wystraszony, bez cienia ju¿ nadziei na ocalenie, spotka³ biedn¹
kobietê z dwójk¹ dzieci. Ucieka³a ona przed poborc¹ podatkowym chana, który zabra³
jej ju¿ wszystko, co mia³a. Nie starczy³o jednak tego, aby sp³aciæ jej d³ug, i poborca
zagrozi³, ¿e zabierze jej dzieci. Od tego czasu wêdrowali razem przez kilka tygodni, nie
napotykaj¹c nikogo po drodze. Nasta³a wiosna. Jedno z dzieci zachorowa³o i wkrótce
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potem zmar³o. Kobieta p³aka³a. Chan popad³ w g³êboki smutek, bo przywi¹za³ siê do
malca. Usiad³ na kamieniu i zap³aka³. Nie wiadomo jak d³ugo to trwa³o, ale kiedy siê
ockn¹³, siedzia³ na powrót na swym tronie w pa³acu. Herbata stoj¹ca przed nim w
czarce nawet nie wystyg³a.
– Panie, czy widzia³eœ ju¿ dosyæ du¿o? Czy wiesz, jak wygl¹da bieda twoich
poddanych? – zapyta³ czarownik. – Mia³eœ okazjê poznaæ prawdziwe ich ¿ycie, panie
– po tych s³owach stary magik znikn¹³.

Chytre psisko
Cz³owiek, który znalaz³, raz zgrzeszy³, który zgubi³, dziesiêæ razy zgrzeszy³

Dawno, bardzo dawno temu ¿y³ pewien bardzo chytry pies. Wa³êsa³ siê po okolicy
w poszukiwaniu czegokolwiek do zjedzenia. Od trzech dni nie mia³ ju¿ nic w pysku i by³
strasznie g³odny. Wtedy to nad brzegiem rzeki, w pobli¿u mostu znalaz³ koœæ. By³a ona
ju¿ w³aœciwie doœæ poobgryzana, ale dla g³odnego psa by³ to ³akomy k¹sek. Postanowi³
znaleŸæ jakieœ spokojne miejsce, aby koœæ dok³adnie schrupaæ. Popatrzy³ wokó³ i stwierdzi³,
¿e na drugim brzegu rzeki jest cienisty zagajnik, gdzie nikt nie powinien mu przeszkadzaæ
w przyjemnej czynnoœci, jak¹ jest dla ka¿dego psa obgryzanie koœci. Chwyci³ koœæ w pysk
i przez mostek zacz¹³ biec na drug¹ stronê. Kiedy bieg³, trzyma³ pysk schylony ku do³owi i
wtedy zobaczy³ w rzece swoje odbicie. Dostrzeg³, jak w lustrze, ¿e tam na dole jakiœ pies
biegnie z koœci¹ w pysku. Na dodatek wydawa³o mu siê, ¿e tamta koœæ jest wiêksza od
jego i wygl¹da smaczniej. Pomyœla³: có¿ bêdê siê zajmowa³ t¹ ma³¹ kostk¹, kiedy mogê
tamtemu psu zabraæ wiêksz¹. I nie namyœlaj¹c siê d³ugo, skoczy³ z mostu do rzeki. W
tym czasie wylecia³a mu z pyska jego w³asna koœæ. Pies zaœ, p³ywaj¹c wokó³, nie móg³
nigdzie znaleŸæ tego drugiego psa ani tej drugiej, wiêkszej koœci. Przez swoj¹ chytroœæ
musia³ póŸniej g³odowaæ przez kolejnych kilka dni i wychud³ jak szczapa.
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Ma³y wróbel
Nie skar¿ siê, ¿e ziemia jest g³ucha. Nie skar¿ siê niebu, ¿e wysoko

Dawno temu, kiedy s³oñce dopiero zaczyna³o œwieciæ, a roœliny wypuszcza³y pierwsze
od roku liœcie, ¿y³ ma³y wróbel. Nazbiera³ on w swym brzuszku garstkê ziarenek, które
chcia³ gdzieœ przechowaæ na zimê. Pewnego dnia usiad³ zmêczony na krzaku dzikiej
ró¿y, aby odpocz¹æ, kiedy nagle us³ysza³ g³os tego krzaka:
– Teraz, g³upi ptaku, moimi kolcami pok³ujê twój brzuch, a¿ wylec¹ wszystkie ziarenka,
które tam chowasz. Nawet jeœli uciekniesz, to z³apiê ciê nastêpnym razem.
Przestraszy³ siê wróbel. Pomyœla³ jednak, jak wybrn¹æ z takiej trudnej sytuacji. Pofrun¹³
do znajomej kozy i poprosi³:
– Kozo, przyjació³ko. Dzika ró¿a kolcami chce pok³uæ mój brzuszek. Zjedz j¹, proszê
ciê. Tylko ty mo¿esz jeœæ krzewy z kolcami.
– Nie mam czasu – odpar³a koza – tyle teraz zielonej trawy, po co mia³abym zjadaæ
kolce.
Wróbel zrozpaczony brakiem pomocy ze strony dawnej przyjació³ki, rozz³oszczony
pofrun¹³ do wilka.
– Panie wilku, jesteœ taki silny i zawsze g³odny, pos³uchaj: dzika ró¿a chce pok³uæ
kolcami mój brzuszek. Koza jednak nie chce zjeœæ ró¿y. Proszê ciê, zjedz za to kozê.
– Nie zawracaj mi g³owy. W³aœnie wczoraj upolowa³em wielk¹ antylopê. Po co mi
koza?
Wróbel rozczarowany nie¿yczliwoœci¹ dawnej przyjació³ki kozy, roz³oszczony na wilka
pofrun¹³ do myœliwego i zaæwierka³:
– Panie myœliwy, jesteœ taki silny i twoje strza³y s¹ zawsze niezawodne. Pos³uchaj:
dzika ró¿a kolcami chce pok³uæ mój brzuszek. Koza jednak nie chce zjeœæ ró¿y. Wilk nie
chce zjeœæ kozy. Proszê ciê, upoluj wilka.
– Ma³y ptaszku. Chêtnie bym ci pomóg³, ale idê z kolegami na polowanie. Muszê siê
spieszyæ.
Pofrun¹³ wróbel do myszy. Zaæwierka³:
– Myszko, przyjació³ko, ratuj! Dzika ró¿a kolcami chce pok³uæ mój brzuszek. Koza
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jednak nie chce zjeœæ ró¿y. Wilk nie chce zjeœæ kozy. Myœliwy nie chce upolowaæ wilka.
Ty, myszko, przegryŸ za to myœliwemu ciêciwê ³uku. Mo¿e wtedy mi pomo¿e.
Mysz odpowiedzia³a:
– Sprz¹tam teraz w spi¿arni i nie mam czasu. Mo¿e innym razem ci pomogê – po tych
s³owach schowa³a siê do norki.
Pofrun¹³ wróbel do syna pasterzy, który akurat pilnowa³ owiec na ³¹ce, i zaæwierka³:
– Drogi ch³opcze, zawsze ci piêknie œpiewa³em, kiedy sam zostawa³eœ ze swoim
stadem. Pomó¿ mi. Dzika ró¿a kolcami chce pok³uæ mój brzuszek. Koza jednak nie chce
zjeœæ ró¿y. Wilk nie chce zjeœæ kozy. Myœliwy nie chce upolowaæ wilka, a mysz nie chce
przegryŸæ ³uku myœliwego. Proszê ciê, pasterzu, zabij mysz.
Ch³opiec jednak nie mia³ najmniejszego zamiaru wype³niæ proœby wróbla.
– Mam tu, jak widzisz, du¿o owiec do pasienia. Nie mogê siê oddaliæ, aby polowaæ
na jak¹œ mysz. Niestety, nie mogê ci pomóc.
– Trudno, bêdê musia³ powiadomiæ twoich rodziców, jaki jesteœ nie¿yczliwy. Mo¿e oni
coœ zaradz¹ – powiedzia³ wróbel i poszed³ do rodziców ch³opaka.
Zasta³ ich, jak sortowali owcz¹ we³nê. Zaæwierka³ zdenerwowany:
– Musicie chyba waszemu ch³opakowi wygarbowaæ skórê, bo jest bardzo nie¿yczliwy
dla potrzebuj¹cych pomocy.
– A o co ci chodzi, ptaszku? – zapyta³ ojciec ch³opca, nadal czesz¹c we³nê.
– Prosi³em go, aby mi pomóg³. Ba³em siê o swoje ¿ycie. A sytuacja wygl¹da tak: dzika
ró¿a kolcami chce pok³uæ mój brzuszek. Koza jednak nie chce zjeœæ ró¿y. Wilk nie chce
zjeœæ kozy. Myœliwy nie chce upolowaæ wilka, a mysz nie chce przegryŸæ ³uku myœliwego.
Wasz syn, pasterz, nie chce zabiæ myszy. Myœlê, ¿e powinien dostaæ ciêgi.
– Nie mamy teraz czasu karciæ naszego niesfornego syna. Sam widzisz, ile mamy
we³ny do wyczesania – odpowiedzia³ ojciec.
– IdŸ i poradŸ sobie sam ze swoim k³opotem – doda³a niewiasta.
Biedny wróbel zosta³ sam ze swoim k³opotem. Na nikim nie móg³ polegaæ. Wpad³ na
pomys³. Pofrun¹³ w stronê gór. Tam zacz¹³ skrzyde³kami machaæ z tak¹ si³¹ i wyzwoli³
taki ruch powietrza, ¿e wyswobodzi³ wielki wiatr z gór. Ten zaœ zacz¹³ d¹æ z ogromn¹
si³¹ w stronê wsi, gdzie wieœniacy czesali we³nê. Coraz to nowa kêpa we³ny unosi³a siê
w powietrze i ucieka³a w dal. Zdenerwowali siê rodzice ch³opaka.
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– To przez ciebie, ¿e nie chcia³eœ obiæ tego krn¹brnego ch³opaka – krzycza³a kobieta
do mê¿a – wróbel zes³a³ wiatr. Biegnij szybko, weŸ kij i obij lenia.
Kiedy ojciec pobieg³ biæ ch³opaka, ten ruszy³, aby z³apaæ wredn¹ mysz. Mysz pogna³a
przegryŸæ ³uk myœliwego. Ten zaœ ruszy³ na poszukiwanie wilka. Gdy wilk siê o tym
dowiedzia³, zaczai³ siê na kozê. Ta wreszcie rzek³a:
– Dobrze, ju¿ dobrze – i zaczê³a objadaæ k³uj¹cy krzak dzikiej ró¿y.
Tym sposobem wróbel ju¿ bez obawy móg³ siadaæ na krzaku i nie ba³ siê, ¿e ten
przek³uje mu brzuszek.

Lis, je¿ i wilk
Dla œlepego nie istnieje dzieñ, dla pijanego czas

Dawno temu mieszka³o w pewnym lesie i przyjaŸni³o siê troje zwierz¹t: lis, je¿ i wilk.
Pewnego dnia wybra³y siê na spacer i na drodze znalaz³y upuszczony przez kogoœ
smako³yk. Powsta³ spór, które z nich ma go zjeœæ. Sprytny lis zaproponowa³ niegodny
konkurs: ten spoœród nich, kto siê najszybciej upija mia³by zjeœæ ów przysmak. Pozosta³e
zwierzêta siê zgodzi³y.
– Upijam siê, gdy tylko trunku skosztujê – powiedzia³ wilk œmia³o.
– Upijam siê, gdy tylko trunek pow¹cham – powiedzia³ sprytny lis.
– Upijam siê od razu, gdy tylko o trunku pomyœlê – wyzna³ je¿.
Lis i wilk nie chcia³y siê jednak zgodziæ na wynik tego konkursu. Zdecydowa³y, ¿e
trzeba obmyœliæ inny, w którym je¿ nie mia³by szans.
– Kto pierwszy doleci do góry, ten wygra smako³yk – zaproponowa³ na koniec lis.
Zwierzêta zaczê³y siê œcigaæ. Przed startem je¿ jednak niepostrze¿enie wczepi³ siê
swymi ig³ami w lisi ogon. Wilk i lis bieg³y szybko, a¿ siê zmêczy³y. Szczególnie zmêczony
by³ lis, który dŸwiga³ za sob¹ dodatkowy ciê¿ar. Kiedy by³ ju¿ tu¿ przy mecie, je¿ odczepi³
siê delikatnie od jego ogona i powiedzia³:
– Szybko bieg³eœ, przyjacielu. Nie musia³em d³ugo na ciebie czekaæ.
Zrezygnowane drapie¿niki odda³y sprytnemu je¿owi przysmak.
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Mysz, zaj¹c, wilk i klejnot
Aczkolwiek m¹¿ i ¿ona œpi¹ na tej samej poduszce, to maj¹ jednak sny ró¿ne

Dawno temu ¿y³o ma³¿eñstwo. Oboje byli dobrymi ludŸmi, ale bardzo niezaradnymi.
Kobieta przez trzy lata utka³a zaledwie trzy kawa³ki p³ótna. Gdy je skoñczy³a, odda³a
mê¿owi, aby ten sprzeda³ je na bazarze w miasteczku. Powlók³ siê mê¿czyzna do
miasteczka. Po drodze spotka³ cz³owieka nios¹cego mysz.
– Po co ci mysz? – zapyta³.
– Niosê j¹ kotu do zjedzenia – odpowiedzia³ przechodzieñ.
– Daj mi tê mysz, a ja ci dam kawa³ek p³ótna – zaproponowa³ wieœniak.
Nios¹cy mysz zgodzi³ siê chêtnie i ka¿dy poszed³ w swoj¹ stronê.
Po pewnym czasie wieœniak spotka³ innego cz³owieka, który niós³ zaj¹ca, i znów
zamieni³ nastêpny kawa³ek p³ótna na zwierzaka. Na koniec, nasz bohater spotka³
innego cz³owieka, ci¹gn¹cego na sznurze wilka. Wilk te¿ mia³ byæ zabity, gdy¿ porywa³
owce. Znów obaj przechodnie siê wymienili i ju¿ po chwili wieœniak wraca³ do domy bez
p³ótna, ale za to z trojgiem zwierz¹t. Kobieta za³ama³a rêce:
– Co te¿ najlepszego uczyni³eœ, mój mê¿u? Tyle pracy mnie kosztowa³o utkanie tych
trzech kawa³ków materia³u. Teraz ju¿ zawsze bêdziemy biedni.
Us³ysza³y to zwierzêta. Zaj¹c wyskoczy³ z cha³upy i ju¿ po chwili przyniós³ w zêbach
sporo œwie¿ej cebuli. Wilk te¿ gdzieœ popêdzi³ i wróci³, dŸwigaj¹c udo jelenia. Tylko
myszka siedzia³a i rozmyœla³a. Po pewnym czasie rzek³a do zaj¹ca i wilka:
– Bracia, naszym gospodarzom nale¿y siê coœ wiêcej. Wiem, gdzie w ziemi schowany
jest drogocenny kamieñ. Pobiegnijmy tam i przynieœmy go naszym wybawcom.
Potrzebujemy tylko szpulki bardzo mocnych nici.
Kiedy znalaz³y siê nici, zwierzêta pobieg³y po ukryty kamieñ. Szybko okaza³o siê jednak,
¿e myszka wolno biega, i musia³ j¹ wilk nieœæ na grzbiecie. Gdy dotarli do miejsca, gdzie
zakopany by³ kamieñ, myszka zawi¹za³a jeden koniec nici do swego ogonka, a drugi
mia³ ci¹gn¹æ wilk na dany przez ni¹ sygna³. Kiedy wreszcie przebiegaj¹c ca³¹ norkê,
dotar³a do kamienia, przywi¹za³a go do nici i da³a znak wilkowi, aby ci¹gn¹³. Po chwili
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piêkny, szlachetny kamieñ by³ ju¿ na powierzchni. Teraz mysz znów siad³a na grzbiecie
wilka, ten wzi¹³ kamieñ do pyska i popêdzili do domu wieœniaków. Biegli obok w¹wozu
w górach. Myszka rzek³a:
– Bracie wilku, odpocznij.
Kiedy wilk us³ysza³, ¿e mysz nazywa go bratem, to ze zdziwienia rozwar³ paszczê.
Chcia³ coœ powiedzieæ i w tym momencie kamieñ wylecia³ i spad³ do w¹wozu. Znów
musieli siê natrudziæ, aby go odzyskaæ. Przewi¹zali myszkê nitk¹ i opuœcili na dno skalnej
rozpadliny. Po pewnym czasie znalaz³a ona kamieñ i wyci¹gnêli j¹ na górê.
– Teraz nie mów ju¿ do mnie „bracie wilku”, a na pewno nie upuszczê kamienia.
Biegli jakiœ czas dalej a¿ do rzeki. Tu myszka chcia³a pokazaæ, gdzie jest p³ytsza
woda, i znów odezwa³a siê:
– Bracie wilku.
Wilk znów otworzy³ pysk, a kamieñ wpad³ do wody. Martwili siê bardzo, ale mysz
podesz³a na sam brzeg i zobaczy³a ¿abê.
– Siostro ¿abo – rzek³a – zgubiliœmy w rzece kamyk dla pewnej wieœniaczki, pomó¿
nam go odzyskaæ.
¯aba zanurkowa³a kilka razy i wydoby³a klejnot. Teraz ju¿ bez przeszkód i przygód
dotarli do domu ubogich wieœniaków i oddali im cenny kamieñ. Od tego momentu
para ta nie zazna³a biedy, a kobieta nigdy ju¿ nie narzeka³a, ¿e m¹¿ uratowa³ jakieœ
zwierzêta.

31

S³oñ i mysz
Na wysokich szczytach pychy nie utrzyma siê woda m¹droœci

Dawno temu niedaleko rzeki i pewnej wsi mieszka³ wielki s³oñ. Nad samym brzegiem
tej rzeki ¿y³a w norce mysz. S³oñ mia³ brzydki zwyczaj, ¿e ilekroæ pi³ z owej rzeki wodê,
zawsze na koniec pozosta³¹ w tr¹bie wod¹ parska³ na mysi¹ norê i za ka¿dym razem
zalewa³ j¹. Mysz musia³a siê trudziæ, aby odbudowaæ zalane korytarze swego domu.
Pewnego dnia, kiedy s³oñ znów z³oœliwie zrujnowa³ jej mieszkanie, wybieg³a z norki,
ociekaj¹ca wod¹ i oblepiona mokr¹ ziemi¹, i zapiszcza³a:
– Jeœli jeszcze raz tak podle siê zachowasz, wypowiem tobie, wielka góro miêsa,
wojnê. Po¿a³ujesz!
S³oñ zaœmia³ siê i zatr¹bi³:
– Wojnê. Ona chce mi wydaæ wojnê. S³yszeliœcie, wojnê, ha, ha, ha!
Mysz pobieg³a do wsi. Przed ka¿dym domem piszcza³a:
– Jutro wydajê wojnê s³oniowi. Doœæ tego barbarzyñstwa. Bêdzie to sroga wojna.
Ludzie! Opuœæcie jutro swe domy, abyœcie nie doznali szkody w czasie jej trwania.
Schroñcie siê w s¹siedniej wsi.
Bogaci mieszkañcy zignorowali ostrze¿enia.
– Có¿ mo¿e biedna myszka zrobiæ s³oniowi? – pytali.
Biedacy jednak mówili:
– Zdesperowany biedak i maluczki te¿ mo¿e byæ groŸny. Lepiej schroñmy siê u
s¹siadów, w pobliskiej wsi, na czas tej wojny.
Tak te¿ zrobili. Zabrali swój skromny dobytek oraz gromadki dzieci i wczesnym
rankiem opuœcili wieœ.
Nastêpnego dnia powtórzy³a siê niegodziwoœæ s³onia. Kiedy tylko napi³ siê doœæ wody,
resztk¹ obla³ norkê myszy, œmiej¹c siê przy tym z³oœliwie. Ma³a myszka by³a jednak ju¿
przygotowana na takie zachowanie. Czym prêdzej podskoczy³a i wlaz³a s³oniowi do
tr¹by. Tam pobieg³a do góry i spowodowa³a, ¿e jej pazurki zaczê³y okropnie dra¿niæ
nos wielkiego zwierza. Prycha³ i kicha³, ale mysz trzyma³a siê w œrodku mocno. Wreszcie
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olbrzym wpad³ w sza³. Zacz¹³ biegaæ dooko³a. Pobieg³ do wsi, rozwala³ drewniane chaty,
ociera³ siê o drzewa, chc¹c wyrzuciæ mysz z nosa. Zmêczy³ siê okropnie, porani³ o ska³y,
wreszcie upad³ i zdech³. Myszka spokojnie opuœci³a jego tr¹bê i ze smutkiem ogl¹da³a
œlady zniszczenia w wiosce. Zginê³o wielu spoœród tych, co nie opuœcili zawczasu domu.
Ka¿da wojna mo¿e byæ niebezpieczna, nawet olbrzymiego s³onia ze zdesperowan¹
myszk¹.
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Wielb³¹d i jeleñ
Jeœli wypuœcisz konia, mo¿esz go jeszcze z³apaæ. Jeœli uronisz s³owo, ju¿ go nie z³apiesz

Bardzo dawno temu i wielb³¹d, i jeleñ wygl¹da³y inaczej ni¿ dzisiaj. Otó¿ w³aœnie
wielb³¹d posiada³ w owym czasie wspaniale rozroœniête rogi, a g³owa jelenia by³a wtedy
go³a i okr¹g³a od góry. Wielb³¹d bardzo szczyci³ siê swoj¹ ozdob¹. Dostojnie kroczy³,
pokazuj¹c wszystkim zwierzêtom piêkne, rozga³êzione, stercz¹ce dumnie do góry rogi.
Pewnego razu, kiedy pi³ wodê w ppobliskim jeziorku, jak zwykle d³ugo przygl¹da³ siê
swojemu wspania³emu odbiciu w lustrze wody. Tak, nie ma w tym kraju wspanialszego
zwierzêcia ode mnie – pomyœla³. – Nie doœæ, ¿e mam piêkny garb, to jeszcze te okaza³e
rogi – che³pi³ siê sam przed sob¹. Temu spektaklowi samouwielbienia przygl¹da³ siê
z oddali jeleñ. Sta³ w zaroœlach, w pewnej odleg³oœci od jeziora i skrycie zazdroœci³
wielb³¹dowi jego urody. Ach – myœla³ – gdybym ja mia³ takie rogi. Nieœmia³o zbli¿y³ siê
do wielb³¹da. Cicho odezwa³ siê:
– Drogi s¹siedzie. Mam do ciebie wielk¹ proœbê. Wiesz zapewne, ¿e jutro wieczorem
w lesie ma siê odbyæ wielki bal. Ma byæ na nim pani jeleniowa ze swymi uroczymi
córkami. W jednej z nich od dawna jestem zakochany.
Dalej intruz, który przerwa³ wielb³¹dowi tak mi³e przegl¹danie siê w kryszta³owej
wodzie, mówi³ z coraz wiêkszym za¿enowaniem i coraz ciszej.
– Chcia³bym, drogi s¹siedzie, wyst¹piæ na tym balu w piêknym przebraniu i powiem
szczerze – ci¹gn¹³ nieco ju¿ oœmielony – by³bym niezmiernie ci wdziêczny, gdybyœ
po¿yczy³ mi na godzinê, lub mo¿e na dwie godziny, twoje piêkne rogi. Zobowi¹zujê
siê w przysz³oœci poinformowaæ ciê niezw³ocznie, jeœli tylko znajdê jak¹œ polankê ze
smakowit¹ traw¹. Ty na pewno pierwszy siê o tym dowiesz! I co, po¿yczysz mi swoje
piêkne rogi?
– Eee, có¿ mam powiedzieæ – niepewnym g³osem odezwa³ siê wielb³¹d. – Mo¿e
innym razem? – doda³ na koñcu.
– Ale¿ s¹siedzie – zaoponowa³ jeleñ – jeœli na tym balu wyst¹piê tak jak mnie
dzisiaj ogl¹dasz, to nie bêdê mia³ ¿adnych szans u córek pani jeleniowej. Ratuj mnie,
³askawco!
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Z oci¹ganiem po¿yczy³ wielb³¹d swoje rogi s¹siadowi, pod warunkiem, ¿e w dniu
jutrzejszym, z rana, przy tym samym wodopoju, bêd¹ mu one oddane. Rozstali siê i
ka¿dy by³ zadowolony. Jeden, ¿e mia³ piêkne przebranie na bal, drugi, ¿e zrobi³ dobry
uczynek.
Niestety. Rogi nie wróci³y do prawowitego w³aœciciela ani dnia nastêpnego, ani w
ci¹gu tygodnia, ani wcale. Kiedy po jakimœ czasie zwierzêta znów siê spotka³y i wielb³¹d
zapyta³, kiedy zwrócone mu bêd¹ jego rogi, jeleñ odpowiedzia³:
– Kiedy kozicom w górach urosn¹ rogi tak wielkie, ¿e dosiêgn¹ chmur, a wielb³¹dom
urosn¹ ogony a¿ do samej ziemi – to powiedziawszy, jeleñ pogalopowa³ w kniejê i od
tego czasu zawsze ucieka przed wielb³¹dem.
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Bajka o dwóch dobrych koniach, wilku i zaj¹cu
Odwaga lwa nie jest odpowiednia dla lisa, lisia chytroœæ nie przystoi lwu

Dawno temu dwa zaprzyjaŸnione konie pas³y siê w zagrodzie pewnego pasterza.
By³y szczêœliwe, pas¹c siê na rozleg³ym stepie, we w³oœciach dobrego pana.
Przysz³a jednak susza. Pasterz zbiednia³ i musia³ sprzedawaæ swoje zwierzêta, aby
doczekaæ do pory deszczowej. Postanowi³ na koniec sprzedaæ owe dwa konie. Te
zaœ zanim zabra³ je nowy w³aœciciel, obieca³y sobie, ¿e jeœli bêd¹ bardzo têskniæ za
swoim stepem, to uciekn¹ od nowego gospodarza. Okaza³o siê, ¿e têskni³y bardzo,
têsknota a¿ je z¿era³a. Oba konie zdecydowa³y siê wróciæ na swe dawne pastwiska.
Bieg³y szybko, by nikt ich nie dogoni³. Starszy koñ bardzo siê zmêczy³.
– Dalej biegnij sam, bracie – powiedzia³ do m³odszego – ja tu pozostanê, nie
mam ju¿ si³y dalej uciekaæ. Pamiêtaj jednak, abyœ kierowa³ siê w³aœciwymi znakami.
Nie zbli¿aj siê do niczego, co wygl¹da podejrzanie. Nie rozwi¹zuj te¿ niczego, co jest
zawi¹zane.
M³odszy koñ pogalopowa³ dalej sam, maj¹c w pamiêci s³owa starszego druha.
Po pewnym czasie zobaczy³ na ziemi wór przewi¹zany sznurem, w którym coœ siê
szamota³o i piszcza³o. Odwi¹za³ wiêc sznur, aby uwolniæ znajduj¹ce siê tam stworzenie.
Z worka wyskoczy³ ogromny wilk i powiedzia³:
– To dziwne, ¿e koñ mnie uwolni³, a przedtem inny koñ o ma³o nie doprowadzi³
mnie do zguby. Tropi³em t³ustego cielaka, kiedy nagle myœliwy na r¹czym rumaku
wyskoczy³ z lasu i zacz¹³ mnie œcigaæ. Jego koñ by³ niezmordowany, a¿ wreszcie
mnie dopadli. Zosta³em wrzucony do wora, który przewi¹zano sznurem. Na szczêœcie
g³upszy brat tamtego konia mnie wypuœci³. W nagrodê za ten czyn zostanie moim
obiadem.
Tej niezbyt fortunnej rozmowie przys³uchiwa³ siê zza krzaka zaj¹c. Zdoby³ siê na
odwagê i wychyliwszy siê, powiedzia³:
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– Panie wilku. Czy to ³adnie tak k³amaæ? Przecie¿ to niemo¿liwe, aby taki wielki zwierz
jak ty zmieœci³ siê w tym worku. Chyba coœ krêcisz. Jeœli ci siê to naprawdê uda, bêdziesz
móg³ w nagrodê zjeœæ jeszcze mnie na dodatek. Zak³adamy siê?
Wilk przysta³ na zak³ad. Wlaz³ do worka i tylko ³eb mu wystawa³.
– Widzisz, panie wilku, nie mieœcisz siê ca³y. Twój ³eb wystaje – krzycza³ zaj¹c.
Wilk schowa³ ³eb do worka, a wtedy zaj¹c z koniem czym prêdzej ponownie zawi¹zali
worek sznurem. PóŸniej koñ, nie zwracaj¹c ju¿ uwagi na nic, popêdzi³ na swój dawny,
znajomy step.
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