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Piêkny i Szaraczek
W dawnych czasach ¿y³o w Indiach stado jeleni. Rz¹dzi³ nimi dorodny i silny jeleni król.
Mia³ on dwóch synów. Obaj byli wysocy i zgrabni, ale jeden mia³ sierœæ nadzwyczaj po³yskuj¹c¹, srebrzyst¹ i dlatego nazywali go Piêknym. Drugi mia³ sierœæ szar¹ i nazwano
go Szaraczkiem. Kiedy m¹dry jeleni król siê zestarza³ wezwa³ pewnej wiosny swych synów i tak im powiedzia³:
— Wkrótce na polach zacznie dojrzewaæ ry¿. Ludzie bardzo troskliwie pilnuj¹ wtedy
swych pól. Jelenie jednak zawsze lubi³y na nie siê zakradaæ. Myœliwi, którzy tam ju¿ czekali, zabijali wielu naszych braci. Dlatego postanowi³em podzieliæ ca³e stado na dwie
czêœci i ka¿dy z was poprowadzi swych braci do lasu w pobliskich górach. Pamiêtajcie
— mówi³ stary król — musicie prowadziæ jelenie z dala od pól i wsi, gdy¿ tam bêd¹ czekaæ myœliwi!
Jeleñ zwany Piêknym postêpowa³ zgodnie z rad¹ ojca. Nie zbli¿a³ siê do wsi i omin¹³
pola z ry¿em, gdzie czaili siê myœliwi. Szaraczek postanowi³ skróciæ drogê. Przechodzi³
przez ry¿owe pola ko³o wiosek. Jelenie skuba³y rosn¹cy ry¿ i wiele z nich wpad³o w zastawione przez rolników pu³apki. Inne zosta³y zabite przez myœliwych. Kiedy po zbiorach
jeleni król czeka³ na swych synów i ich stada, okaza³o siê, ¿e powróci³y wszystkie te, które prowadzi³ Piêkny. Szaraczek natomiast wróci³ sam. Reszta jego stada przepad³a. Jeleni król powiedzia³ wtedy:
To nieszczêœcie, gdy g³upiec prowadzi.
Dlatego ufaj tylko m¹dremu.
Stary jeleñ dobrze wam tu radzi.
Nie dajcie siê prowadziæ g³upiemu.
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Pies i s³oñ
W Indiach mówi siê, ¿e s³oñ i pies s¹ najwiêkszymi wrogami, podobni jak kot
i mysz. Psy lubi¹ g³oœno szczekaæ, gdy tylko zobacz¹ s³onia, a rozdra¿nione s³onie
przepêdzaj¹ zawsze szczekaj¹ce psy.
Pewien maharad¿a mia³ olbrzymiego s³onia, z którego by³ bardzo dumny. W s¹siedniej wiosce ¿y³ zabiedzony, bezpañski pies. Pewnego razu zakrad³ siê on cichutko do zagrody s³onia i ³apczywie zacz¹³ wylizywaæ resztki jedzenia jakie spad³y za
ziemiê, kiedy s³oñ by³ karmiony. Od tego czasu coraz czêœciej odwiedza³ pomieszczenie, gdzie przebywa³ olbrzym, a ¿e zachowywa³ siê po cichu, s³oñ go nie przegania³. Po pewnym czasie wychudzony przyb³êda zmieni³ siê w silnego, groŸnie wygl¹daj¹cego psa. S³oñ tymczasem przyzwyczai³ siê do jego obecnoœci, a wkrótce
nawet zaprzyjaŸni³ siê z psem. Wtedy to mo¿na by³o obserwowaæ, jak wielki olbrzym
podnosi tr¹b¹ swego przyjaciela i ko³ysze go wysoko w górze. Tak wygl¹da³y ich
beztroskie zabawy.
Zdarzy³o siê jednak pewnego razu, ¿e wêdrowny handlarz kupi³ od dozorcy
s³onia tego groŸnie wygl¹daj¹cego psa. Gdy go zaprowadzi³ do swej wsi, uwi¹za³
na ³añcuchu, aby strzeg³ domostwa. Biedy pies szczeka³ i wy³ z rozpaczy. Nawet
jedzenia nie chcia³ tkn¹æ.
W innym miejscu, w tym samym czasie rozpacza³ pozbawiony przyjaciela s³oñ. Te¿
nie chcia³ jeœæ i zacz¹³ niebezpiecznie chudn¹æ. Zaniepokojony maharad¿a poleci³
jednemu z ministrów, aby zbada³ przyczynê tego dziwnego zdarzenia. Kiedy zbadano s³onia, okaza³o siê, ¿e jest on zdrowy i tylko bardzo smutne oczy i brak apetytu
wskazywa³y, ¿e wielkie zwierzê czymœ siê trapi. Minister doszed³ do wniosku, ¿e powodem smutku s³onia musi byæ rozstanie z kimœ bliskim. Dopiero wtedy wyda³o siê,
¿e dozorca sprzeda³ jego przyjaciela — psa — jakiemuœ cz³owiekowi. Nie wiedziano
jednak, sk¹d pochodzi handlarz.
Maharad¿a rozkaza³, aby wszystkie psy w ca³ym kraju na jeden dzieñ puœciæ wolno i pozwoliæ im biegaæ, gdzie zechc¹. Uwolniony, nasz psi bohater, oczywiœcie szyb8

ko pobieg³ do swego przyjaciela — s³onia. Ten zarycza³ g³oœno z radoœci i zacz¹³, jak
dawniej, huœtaæ go na tr¹bie. Teraz ju¿ nikt nie œmia³ ich rozdzielaæ. I ¿yli d³ugo
i szczêœliwie. A maharad¿a powiedzia³:
I wróg mo¿e staæ siê przyjacielem,
kiedy go dobrze poznasz i zrozumiesz.
PrzyjaŸñ mo¿e byæ uzdrowicielem,
jeœli tylko przyjaŸniæ siê umiesz.

K³ótliwe wydry
Dawno, dawno temu na pó³nocy Indii ¿y³ wilk, któremu zachcia³o siê zakosztowaæ, jak
smakuje ryba. Rzek³ do ¿ony:
— Pójdê zapolowaæ na ryby.
Jednak jako zwierzê l¹dowe nie umia³ ich z³apaæ. Postanowi³ u¿yæ fortelu. Zaczai³ siê
nad rzek¹ aby przyjrzeæ siê, jak wydry bêd¹ ³owiæ ryby.
Dwie wydry w³aœnie w tym czasie dostrzeg³y piêkn¹ wielk¹ rybê. Rzuci³y siê obie do
wody i obie j¹ chwyci³y w tym samym czasie. Po wyci¹gniêciu ofiary na brzeg jedna
z nich rzek³a:
— Ja pierwsza chwyci³am rybê, wiêc mnie nale¿y siê ta po³owa z g³ow¹, ty zaœ siostro weŸmiesz tê z ogonem.
Druga wydra zaprotestowa³a:
— To ja pierwsza j¹ chwyci³am. Mnie nale¿y ciê czêœæ z g³ow¹.
Takim sposobem wda³y siê w coraz bardziej zaciêty spór. Gotowe by³y nawet siê pobiæ i pogryŸæ. Zobaczy³y wilka i wpad³y na pomys³, aby ten rozs¹dzi³, która z nich ma racjê. Wilk wzi¹³ rybê, oderwa³ g³owê i da³ jednej siostrze. PóŸniej oderwa³ ogon i da³ go
drugiej. Sam wzi¹³ resztê, czyli prawie ca³¹ rybê i powiedzia³, ¿e ta mu siê nale¿y jako
wynagrodzenie dla sêdziego.
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Stare drzewo
Dawno, dawno temu na pó³nocy Indii ¿y³o w cieniu wielkiego drzewa banianowego troje
przyjació³: przepiórka, ma³pa i s³oñ. Byli dobrymi kompanami, lecz niekiedy dochodzi³o miêdzy
nimi do k³ótni. Zdecydowali tedy, ¿e wszelki spory miêdzy nimi powinno rozstrzygaæ to z nich,
które jest najstarsze. W owych czasach bowiem ceniono doœwiadczenie nabywane z wiekiem
i uwa¿ano, ¿e m³odsi powinni starszych darzyæ respektem. Zwierzêta nie zna³y jednak daty
swych urodzin. Przepiórka znalaz³a sposób, jak temu zaradziæ. Zwróci³a siê do s³onia:
— Powiedz przyjacielu, kiedy by³eœ ma³y, jak wielkie by³o to drzewo banianowe, pod
którym teraz siedzimy?
S³oñ zastanowi³ siê chwilê i odpar³:
— Kiedy by³em dzieckiem, to drzewo by³o ju¿ wielkie. Lubi³em ocieraæ siê o jego
zmursza³y pieñ. Lubi³em odpoczywaæ po obiedzie, kryj¹c siê w jego cieniu.
Teraz przepiórka zapyta³a ma³py:
— A ty, przyjació³ko, jakim pamiêtasz to drzewo z czasu twego dzieciñstwa?
— Gdy by³am dzieckiem, to drzewo by³o tak wielkie jak teraz. Lubi³am z kole¿ankami
skakaæ po jego ga³êziach, bawi¹c siê w berka. To by³y piêkne czasy.
Teraz s³oñ i ma³pa zapyta³y przepiórkê.
— A ty jakim pamiêtasz to drzewo?
Przepiórka uœmiechnê³a siê i zaczê³a swoj¹ opowieœæ.
— Gdy by³am dzieckiem, lubi³am biegaæ po lesie, który roœnie w pobli¿u. Bardzo lubi³am owoce banianu. Objada³am siê nimi do syta. Pamiêtam kiedy raz, na tej polanie,
upuœci³am jedno nasionko banianu i z niego w³aœnie wyros³o to wielkie drzewo, pod którym teraz siedzimy.
Teraz ju¿ wszyscy przyjaciele wiedzieli, które z nich urodzi³o siê najdawniej. Od tego
czasu wszystkie spory rozstrzyga³a przepiórka i jako najstarsza cieszy³a siê ogólnym powa¿aniem i respektem.
Tittira-d¿átaka
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Paw pysza³ek
Dawno, bardzo dawno temu ró¿ne zwierzêta mieszkaj¹ce w Indiach postanowi³y wybraæ swoich królów. Te, które mia³y cztery nogi obra³y na króla wielkiego lwa. Zwierzêta
morskie wybra³y wielk¹ rybê. Ptaki zgromadzi³y siê u podnó¿a Himalajów i ustali³y, ¿e ich
królem zostanie Z³oty £abêdŸ. Kiedy minê³o kilka lat, w rodzinie króla ptaków doros³a
piêkna panna — Z³ota Ksiê¿niczka. Ojciec bardzo j¹ kocha³ i ulega³ wszystkim jej kaprysom. Zgodzi³ siê równie¿ aby ksiê¿niczka sama wybra³a sobie przysz³ego mê¿a. W tym
celu król obwieœci³, ¿e wszyscy ptasi kawalerowie maj¹ siê zebraæ na polanie u stóp gór,
w kraju, który nazywa³ siê Nepal. Przyby³y ptaki z ca³ych Indii, a nawet niektórzy kawalerowie przylecieli a¿ z Tybetu. By³y tam piêkne ³abêdzie, zwinne soko³y, kolorowe ba¿anty, m¹dre sowy, œnie¿nobia³e gêsi i wiele, wiele jeszcze innych ptaków. Ksiê¿niczce
spodoba³ siê jednak najbardziej kolorowy ze wszystkich — paw. Mia³ donoœny g³os, pióra na ciele mieni³y siê szmaragdowo, a wielki ogon mia³ wszystkie kolory têczy.
Wszyscy ptasi kawalerowie zbli¿yli siê, aby pogratulowaæ mu szczêœcia. Przyjmowa³
pochwa³y z zadowoleniem, a na koniec postanowi³ zaprezentowaæ ca³¹ swoj¹ krasê.
Nad¹³ siê, rozstawi³ szeroko ogon i zacz¹³ wykonywaæ dziwne pl¹sy. Tañczy³ tak i tañczy³
w ko³o, a¿ znudzi³ wszystkie zebrane ptaki. Odwróci³y siê od niego i oddali³y, a on jeszcze tañczy³ zapamiêtale. Zagniewa³ siê ptasi król — Z³oty £abêdŸ. Zawstydzi³a siê ksiê¿niczka. Powiedzia³a ojcu:
— Nie chcê mieæ za mê¿a takiego pysza³ka. Nie chcê go wiêcej widzieæ!
Zgodzi³a siê zostaæ ¿on¹ przyzwoitego, skromnego ³abêdzia, który przylecia³ na uroczystoœci z s¹siedniego kraju.
Nacca-d¿átaka
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O psie, co siê nazywa³ Srebrzysty
Dawno temu w Indiach panowa³ król, który bardzo szczyci³ siê swoim rydwanem.
Pewnego razu zostawi³ go w ogrodzie, gdy¿ nastêpnego dnia wczeœnie rano mia³ udaæ
siê w podró¿. W nocy, gdy ju¿ posnêli pacholikowie pilnuj¹cy powozu, z pa³acu wybieg³y ulubione psy króla. By³y one zawsze rozpieszczane i czêsto pozwala³y sobie na niestosowne zachowanie. Podobnie i tym razem poszarpa³y, pogryz³y, a nawet czêœciowo
zjad³y skórzane pasy mocuj¹ce królewski rydwan. Rankiem nasta³ wokó³ pojazdu wielki
harmider. Wszyscy szukali winnych. Kto siê oœmieli³ pope³niæ tak¹ niegodziwoœæ?
Pacho³kowie pilnuj¹cy zazwyczaj psów zabawiali siê tego wieczoru gr¹ w karty i nie
chcieli siê przyznaæ do swej nieuwagi. Zakrzyczeli:
— To na pewno sprawka, tych niecnych, bezpañskich psów z miasta. Podkrad³y siê
do ogrodu i zawsze g³odne, uszkodzi³y skórzan¹ uprz¹¿ rydwanu.
Rozgniewa³ siê król srodze. Rozkaza³ zabiæ wszystkie psy w mieœcie. Zaczê³o siê wielkie polowanie na biedne zwierzêta. Te uciek³y i schowa³y siê w zaroœlach na starym
cmentarzu. Od dawna mia³ tam swoje legowisko król wszystkich psów, którego nazywano Srebrzystym z powodu jego siwizny.
— Ratuj nas, panie! Rozkazano nas wszystkie zabiæ, a przecie¿ jesteœmy niewinne.
Tylko w tobie mo¿emy mieæ nadziejê. Tylko ty jesteœ wystarczaj¹co m¹dry, aby nas uchroniæ — krzycza³y wystraszone psiska.
— Pozostañcie tu na cmentarzu, a ja siê udam do króla — zaleci³ Srebrzysty.
Wszyscy w mieœci cenili psiego króla, tote¿ nikt go nie zatrzymywa³ w drodze do pa³acu. Swym m¹drym i stanowczym spojrzeniem zmusi³ równie¿ wartê, aby go przepuœci³a do królewskich komnat. Na koniec stan¹³ przed obliczem w³adcy, pok³oni³ siê i zapyta³:
— Panie, znany jesteœ ze swej sprawiedliwoœci. Chcia³em zapytaæ, czy wszystkie psy
w mieœcie maj¹ zostaæ zabite?
— Tak — odrzek³ król.
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— Czy Twoje, panie, psy z pa³acu równie¿? — zapyta³ Srebrzysty.
— Nie, te nie. One nie dopuœci³yby siê podobnego czynu — odpowiedzia³ król.
— O panie, czy¿ nie powinny byæ za swój czyn odpowiedzialne jedynie te psy, które
uszkodzi³y twój pojazd? — pyta³ dalej Srebrzysty.
— A potrafisz stwierdziæ, które s¹ winne? — pyta³ król.
— Pozwól panie, ¿e przeprowadzê próbê.
Srebrzysty zarz¹dzi³, aby s³udzy ugotowali mleczn¹ zupê i dodali do niej szorstkiej trawy rosn¹cej nieopodal pa³acu. Nastêpnie kaza³ tak sporz¹dzon¹ zup¹ nakarmiæ wszystkie pa³acowe psy. Nie minê³o pó³ godziny, a psy zaczê³y wymiotowaæ. Zwraca³y zupê,
trawê, ale równie¿ kawa³ki skórzanej uprzê¿y z królewskiego rydwanu. Teraz ju¿ by³o
wiadomo, które psy s¹ winne, a które nies³usznie pos¹dzone.
Król cofn¹³ swój poprzedni rozkaz zabijania psów i przyj¹³ Srebrzystego na dwór jako swego doradcê do spraw zwierz¹t.
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Z³oty ³abêdŸ
Dawno, dawno temu w Indiach ¿y³a uboga wdowa z dwiema córkami. Jedna z nich
by³a skromna, pracowita i cicha. Druga by³a zarozumia³a; zamiast pracowaæ snu³a tylko marzenia, jak zostaæ bogat¹. Pewnego razu dziewczêta spotka³y na ³¹ce piêknego
³abêdzia. Mia³ on na dodatek wszystkie pióra z³ote. Dziewczêta zaprowadzi³y go do
swej zagrody i ukry³y przed obcymi. Bardzo siê cieszy³y, ¿e maj¹ u siebie tak cennego
ptaka. Ich radoœæ wzros³a jeszcze, kiedy pewnego razu ³abêdŸ zgubi³ jedno ze swych
piór i okaza³o siê, ¿e by³o ono ca³e ze z³ota. Zanios³y je do miasta, gdzie dosta³y za nie
du¿o pieniêdzy. Po drodze do domu kupi³y du¿o ³akoci i piêkne stroje.
Ta z dziewczyn, która by³a chytra, namówi³a matkê, aby nie czekaæ, a¿ ³abêdziowi
znów wypadnie jakieœ piórko, a raczej wyrywaæ mu po jednym co jakiœ czas. Tak siê te¿
sta³o. Coraz czêœciej dziewczêta biega³y do miasta i w zamian za z³ote pióra znosi³y do
domu coraz wiêcej fata³aszków. Wszystkiego by³o jednak ma³o ³akomej dziewczynie.
Pewnego razu powiedzia³a:
— Ten z³oty ³abêdŸ pewnie niebawem od nas odleci. Wszystkie ³abêdzie przecie¿ kiedyœ odlatuj¹. Oskubmy go ze wszystkich piór i wtedy bêdziemy naprawdê bogate. Nigdy
ju¿ nie zaznamy biedy.
— Tak nie mo¿na — odezwa³a siê skromna siostra. — Chciwoœæ nigdy nie pop³aca.
Nie pos³ucha³y jednak g³osu rozs¹dku ani chytra siostra, ani chytra matka. Powyrywa³y ³abêdziowi wszystkie z³ote pióra. Ptak dr¿a³ teraz z zimna, ale one siê tym wcale nie
przejmowa³y. Zanios³y czym prêdzej z³ote pióra do miasta i kupi³y tyle strojów, b³yskotek
i ³akoci, ¿e musia³y wynaj¹æ wóz, aby je zawióz³ do domu.
Szybko zjad³y smako³yki. Czêœæ musia³y wyrzuciæ, bo kupi³y za du¿o. Nowe suknie
szybko ubrudzi³y. Inne drobiazgi pogubi³y. Czeka³y, kiedy ³abêdziowi wyrosn¹ nowe pióra, aby mog³y je znów sprzedaæ. Tym razem jednak ptakowi nie wyrasta³y pióra z³ote,
a tylko bia³e. Kiedy by³y dostatecznie du¿e, aby ptak móg³ pofrun¹æ, ³abêdŸ opuœci³ niegoœcinn¹ zagrodê. M¹drzejsza dziewczyna wyjecha³a do innej wsi, gdzie znalaz³a pracê, a dwie chytruski do koñca ¿ycia klepa³y biedê i k³óci³y siê, kto jest winien takiej sytuacji.
Suwannahamsa-d¿átaka
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¯uraw i krab
Dawno, dawno temu w pó³nocnych Indiach, nieopodal dwóch stawów, ma³ego i du¿ego, mieszka³ ¿uraw. Lubi³ on od czasu do czasu ³owiæ w tych stawach ryby. Jednego
lata nasta³a w okolicy wielka susza. Ma³y staw robi³ siê jeszcze mniejszy, a ryby st³oczone martwi³y siê o swoj¹ przysz³oœæ. Pewnego wieczoru ¿uraw by³ œwiadkiem ich narzekañ na niepewne czasy. Wpad³ wtedy na pomys³, jak nie trudz¹c siê, wy³owiæ wszystkie
ryby. Zbli¿y³ siê zatroskany do wody i zacz¹³ mówiæ:
— Tak, tak, bardzo mi was szkoda. Staw nied³ugo ju¿ wyschnie. Ja odlecê, ale co bêdzie siê dzia³o z wami?
— A masz mo¿e jakiœ pomys³? — pyta³y ryby.
— Tu obok jest drugi, du¿y i g³êboki staw. Móg³bym was przenieœæ, ale to ciê¿ka
praca. — biadoli³ ptak.
— Musimy siê naradziæ — odpar³y ryby.
Naradza³y siê doœæ d³ugo, bo bardzo ba³y siê ¿urawia. Na koniec zdecydowa³y, ¿e
wyœl¹ jedn¹ odwa¿n¹ rybkê na zwiady i niech ona sprawdzi, czy rzeczywiœcie obok jest
jakiœ du¿y staw. ¯uraw wzi¹³ delikatnie odwa¿n¹ rybkê w dziób, wzlecia³ w górê i usiad³
na ga³êzi wysokiego drzewa, które ros³o opodal. Rybka zobaczy³a, ¿e rzeczywiœcie niedaleko znajduje siê wielki staw, któremu nie grozi wyschniêcie. Kiedy ¿uraw zaniós³ j¹
z powrotem, opowiedzia³a, co widzia³a. Ryby zdecydowa³y siê, aby ¿uraw przeniós³ je
do du¿ego stawu. Ten wyci¹ga³ je jedn¹ po drugiej z wody, unosi³ w górê, siada³ na
drzewie i tu ka¿d¹ kolejno zjada³. Objad³ siê bardzo, o ma³o brzuch mu nie pêk³. By³ jednak bardzo ³akomy. Kiedy w stawie nie by³o ju¿ ¿adnej ryby, zobaczy³, ¿e gramoli siê tam
jeszcze tylko jeden wielki krab. Przemówi³ do niego s³odkim g³osem:
— Drogi przyjacielu, a ty nie chcia³byœ te¿ siê uratowaæ?
Krab by³ jednak ostro¿ny.
— Jestem bardzo ciê¿ki. Muszê sam œiê mocno ciebie chwyciæ, abym nie spad³ po
drodze.
Kiedy krab chwyci³ ¿urawia za szyjê, ten wzniós³ siê z nim na drzewo, aby go zjeœæ.
18

Tu krab zobaczy³, ¿e pod drzewem jest du¿o oœci ryb, które nosi³ ¿uraw. Powiedzia³:
— O niecny, wszystkich chcia³eœ oszukaæ i po¿reæ. Tym razem jednak nie ujdzie ci to
na sucho.
Œcisn¹³ mocno szczypcami szyjê ptaka, a¿ ten ducha wyzion¹³. Krab spad³ na trawê,
pogramoli³ siê do wielkiego stawu i opowiedzia³ rybom historiê, jaka przydarzy³a siê ich
siostrom z ma³ego stawu.
Baka-d¿átaka

Czystoœæ
Dawno temu w Benares tamtejszy król mia³ wspania³ego wierzchowca. Koñ by³ jego „oczkiem w g³owie” i stajenni bardzo dbali o r¹czego, piêknego rumaka. Pewnego razu, kiedy zaprowadzono konia do stawu, aby go umyæ, zwierzê dot¹d spokojne
i pos³uszne, nie chcia³o wejœæ do wody. Koñ wierzga³, prycha³ i ca³y czas chrapami
w¹cha³ wodê.
Poinformowano króla, ¿e jego ulubiony wierzchowiec sta³ siê niepos³uszny i byæ
mo¿e coœ mu dolega. W³adca wys³a³ swego bardzo bystrego ministra, aby zbada³,
co siê koniowi przydarzy³o. Minister dowiedzia³ siê od ch³opca stajennego, ¿e w stawie poprzednio myto bardzo brudnego, dzikiego konia, którego dopiero co z³apano
na pobliskim stepie. M¹dre, królewskie zwierzê nie chcia³o wejœæ do brudnej wody
i st¹d jego dziwne zachowanie. Nie by³y to jednak kaprysy, lecz nawyk czystoœci. Król
wtedy powiedzia³:
Spójrzcie, nawet zwierzê ceni czystoœæ.
Przyk³adem dla niektórych byæ to mo¿e.
Myæ siê, czystym byæ — to oczywistoœæ.
Szczotka, myd³o wiele zdzia³aæ mo¿e.
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Gadatliwy ¿ó³w
Dawno, dawno temu w Indiach ¿y³ król, który mia³ syna — jedynaka. Ch³opiec by³ bardzo chêtny do nauki, pilny i grzeczny. Mia³ tylko jedna wadê — by³ strasznie gadatliwy.
Na lekcjach zawsze przeszkadza³ nauczycielowi — bo buzia mu siê nie zamyka³a.
Pewnego dnia zaniepokojeni s³udzy przybiegli do pa³acu i oznajmili, ¿e jakiœ ¿ó³w
spad³ z nieba, pêk³ na dwoje i zdech³. Jest to pewnie jakiœ z³y znak. Królewicz ze swym
nauczycielem pobiegli równie¿ zobaczyæ to dziwne zjawisko.
— Mój panie, ty znasz odpowiedŸ na wszystkie trudne pytania. Jak to siê sta³o, ¿e
¿ó³w spad³ z nieba? — pyta³ ksi¹¿ê.
— By³o to tak, mój panie. Dwie gêsi przyjaŸni³y siê z ¿ó³wiem. Opowiada³y mu, jak
piêknie jest w Himalajach. On jednak biada³, ¿e nigdy tam nie dojdzie i nie przekona siê
na w³asne oczy o tych wszystkich cudach. ¯yczliwe gêsi zaproponowa³y mu, ¿e go przenios¹. Trzeba, aby chwyci³ pyskiem ga³¹Ÿ, a one tê ga³¹Ÿ przenios¹ w Himalaje. Jednak
pod ¿adnym pozorem nie mo¿e po drodze siê odzywaæ, gdy¿ wtedy spadnie. Jak uradzili, tak i zrobili. Zadziwiony ¿ó³w ogl¹da³ œwiat z wysoka. Przelatywali akurat nad ogrodem pa³acowym, kiedy dzieci ujrza³y ich lec¹cych. Zaczê³y krzyczeæ, jakie to dziwy, ¿e
¿ó³w leci w powietrzu.
Zdenerwowa³ siê gadatliwy pasa¿er podniebny i chcia³ krzyczeæ do dzieci, aby zajê³y siê swoimi sprawami. Ledwie otwar³ pysk i ju¿ lecia³ na ziemiê z wysokoœci.
— Tak oto, ksi¹¿ê, ¿ó³w nie umia³ utrzymaæ jêzyka na wodzy i widzisz, jak skoñczy³.
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Wilk pysza³ek
Dawno, bardzo dawno temu w Indiach panowa³a wielka susza. Wysch³y trawy na ³¹kach, a z drzew zaczê³y opadaæ liœcie. Ptaki polecia³y do innych krajów, a zwierzêta
opuszcza³y swoje kryjówki i ucieka³y z wyschniêtego lasu. Wielki wilk, który tam mieszka³
te¿ zacz¹³ cierpieæ g³ód. Nie mia³ na kogo polowaæ. Pewnego razu wyczerpany i bardzo
g³odny spotka³ na swej drodze lwa.
— O, królu zwierz¹t, przyjmij mnie na s³u¿bê. Bêdê robi³ wszystko co zechcesz bylebyœ tylko pozwoli³ mi zjadaæ resztki z twoich uczt.
— Dobrze, wilku. Musisz mi jednak wiernie s³u¿yæ — zarycza³ król zwierz¹t. — Masz
codziennie rano biec na górê, która wznosi siê nieopodal mojego legowiska, i tam wypatrywaæ jakiegoœ bawo³u, dzikiego konia albo inne zwierzêcia, na które warto zapolowaæ. Gdy je dostrze¿esz, musisz szybko przybiec i mnie zawiadomiæ. Resztki z mojej
uczty bêd¹ nale¿eæ do ciebie — tak lew opisa³ obowi¹zki nowego s³ugi.
Przez nastêpne tygodnie wilk codziennie wbiega³ na górê i wypatrywa³ zwierz¹t, na
które póŸniej polowa³ lew. Obu wiod³o siê bardzo dobrze. Jedzenia by³o pod dostatkiem.
Wilk przyty³. Futro lœni³o na nim po³yskliwie i by³ coraz pewniejszy siebie. Na koniec doszed³ do wniosku, ¿e lew bez niego nic by nie zdzia³a³.
Pewnego razu odezwa³ siê:
— S³uchaj, lwie. Znudzi³o mnie ju¿ us³ugiwanie ci. Mam zamiar teraz sam polowaæ
na s³onie. Teraz ty bêdziesz biega³ na wzgórze i wypatrywa³, czy jakiœ nie zbli¿a siê w nasz¹ stronê. Jak go zobaczysz, przybiegniesz i powiesz mi, z jakiego kierunku nadchodzi.
Resztka z polowania bêdzie dla ciebie.
Kiedy wilk to mówi³, stara³ siê wygl¹daæ tak groŸnie, aby nawet lew go siê ba³.
Lew za œmiechem zgodzi³ siê wypatrzyæ wilkowi s³onia. Po kilku dniach przybieg³ do
wilka i zarycza³:
— Wielki s³oñ nadchodzi od strony jeziora. Biegnij, wilku!
G³upi wilk popêdzi³, a gdy tylko zobaczy³ nadchodz¹cego s³onia, zaraz na niego skoczy³. Ogromne zwierzê otrz¹snê³o siê tylko, tak jak gdyby komar je uk¹si³. PóŸniej s³oñ
nadepn¹³ na wilka i taki by³ koniec pysza³ka.
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Sjama ugodzony strza³¹

Król Benares w goœcinie u króla wê¿y

Dawno, dawno temu we wsi nad brzegiem Gangesu, w Indiach, mieszka³a rodzina
ubogich rolników. Byli ludŸmi bardzo nieszczêœliwymi, gdy¿ oboje przyszli na œwiat jako
niewidomi. Jednoczeœnie byli ludŸmi nadzwyczaj uczciwymi i pobo¿nymi. Po latach urodzi³ siê im zdrowy syn, którego nazwali Sjama. Synek by³ prawdziw¹ podpor¹ swych
ociemnia³ych rodziców. Pomaga³ im w chodzeniu po okolicy, robi³ zakupy, zbiera³ dla
nich leœne owoce i zio³a. Sjamê lubili wszyscy ludzie we wsi. On sam zaprzyjaŸni³ siê z jeleniami mieszkaj¹cymi w pobliskch kniejach i chêtnie siê z nimi bawi³.
Panuj¹cy w³adca tych stron by³ zapalonym myœliwym. Regularnie zapuszcza³ siê
w okoliczne lasy w pogoni za sarnami i jeleniami. Jednego dnia, kiedy m³odzieniec swawoli³ w leœnych ostêpach wraz z gromad¹ swych rówieœników, król polowa³ w³aœnie
w okolicy. Dojrzawszy jelenia, wypuœci³ ze œwistem zatrut¹ strza³ê. Ta jednak nie trafi³a
w jelenia lecz ugodzi³a Sjamê. ¯ycie szybko zaczê³o z ch³opca uchodziæ. Rozpacza³:
— Nie mam wrogów. Nikogo nie skrzywdzi³em, a teraz ginê. Kto zajmie siê moimi
biednymi, opuszczonymi rodzicami?
Wzruszy³ siê sprawiedliwy król. B³aga³ ch³opca o przebaczenie. Obieca³, ¿e bêdzie siê
zajmowa³ jego rodzicami do koñca ¿ycia, tak jak swymi w³asnymi. Scena ta spowodowa³a cud. Bogini lasu zst¹pi³a na ziemiê i za pomoc¹ swych nadprzyrodzonych mocy
uzdrowi³a Sjamê. Na koniec przywróci³a wzrok jego rodzicom. Król Benares wyda³ zarz¹dzenie, ¿e od tego czasu nikt nie mo¿e odbieraæ ¿ycia w jego kraju ani cz³owiekowi, ani
zwierzêciu, ani ptakowi.
Sjama-d¿átaka

Dorodny w¹¿ o z³ocistej ³usce ¿y³ kiedyœ szczêœliwie w królestwie wê¿y. Mia³ piêkn¹
¿onê Sumanê. Pewnego dnia spotka³o ich jednak wielkie nieszczêœcie. Oto gdy w czasie spaceru pe³za³ po drodze, zosta³ nagle schwytany przez przechodz¹cego bramina.
By³ on znanym treserem wê¿y. Uczy³ je tañczyæ i tymi pokazami zarabia³ na ¿ycie. By³ to
okrutny i z³oœliwy cz³owiek. Bi³ gady, g³odzi³, wystawia³ na upa³ i kurz targowisk. Nowy
w¹¿ by³ szczególnie utalentowany i umia³ wykonaæ bardzo wiele sztuczek. S³awa jego
rozesz³a siê po ca³ym kraju, a¿ wreszcie dotar³a do królewskiego pa³acu. Rz¹dzi³ wtedy
w Benares sprawiedliwy król Uggasena. On te¿ chcia³ zobaczyæ widowisko z udzia³em
tresowanego wê¿a.
W tym czasie biedna Sumana wszêdzie szuka³a swego zaginionego ma³¿onka. Dowiedzia³a siê, ¿e ma on wystêpowaæ w pa³acu króla Uggaseny. Wœlizgnê³a siê tam
wczeœniej, tu¿ przed pokazem. Podpe³z³a do króla i do wystraszonego przemówi³a ludzkim g³osem:
— Panie, nie bój siê mnie. Jestem Sumana, nieszczêœliwa ¿ona wê¿a, który bêdzie
dawa³ popis swej sztuki tanecznej. Panie, mój m¹¿ by³ zawsze przyzwoitym wê¿em i nie
zas³u¿y³ na niewolê. Uwolnij go, o sprawiedliwy!
Król kaza³ wê¿a natychmiast uwolniæ. Wtedy oboje, on i ¿ona, stanêli przed monarch¹ w ludzkiej postaci. Opowiedzieli mu, jak szczêœliwe ¿ycie pêdzili w kraju wê¿y. Opowieœci te zainteresowa³y Uggasenê tak dalece, ¿e sam zapragn¹³, na jakiœ czas, przenieœæ siê w wê¿owy œwiat. Tak te¿ siê sta³o za pomoc¹ magii.
Uggasena pozna³ to zadziwiaj¹ce królestwo, sprawiedliwie rz¹dzone przez Króla
Kampjjê i wiele siê od niego nauczy³. Powróciwszy do Benares, zakaza³ drêczenia
zwierz¹t.
Kampjja-d¿átaka
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Ma³pi król i wodny demon
Dawno temu w lasach na pó³nocy Indii mieszka³o du¿e stado ma³p, które mia³y dobrego i m¹drego króla. Zebra³ on pewnego razu wszystkie ma³py i powiedzia³:
— W tutejszym lesie roœnie wiele po¿ywnych owoców. S¹ jednak tu równie¿ owoce
truj¹ce. Zanim zaczniecie jeœæ je z jakiegoœ drzewa, zapytajcie mnie o radê, czy owoce
nie s¹ niebezpieczne. W lesie spotkaæ mo¿ecie te¿ jeziorka, w których mieszkaj¹ wodne
demony. Nie pijcie z nich wody, bo demon mo¿e was utopiæ i po¿reæ. Jak napotkacie nowe jezioro, zawsze pytajcie mnie o radê.
Pos³uszne ma³py wêdrowa³y bezpiecznie przez lasy i unika³y truj¹cych owoców. Pewnego razy, po d³u¿szej wêdrówce wszystkie by³y bardzo zmêczone i spragnione. W lesie
napotka³y ma³e jeziorko, w którym woda wygl¹da³a bardzo zachêcaj¹co. Pomne jednak
przestrogi poprosi³y, aby ich ma³pi król najpierw orzek³, czy nie mieszka w nim wodny
demon. Ma³pi w³adca nikomu nie pozwoli³ pochylaæ siê nad wod¹. Sam obszed³ jezioro dooko³a i stwierdzi³, ¿e wszystkie œlady zwierz¹t prowadz¹ tylko ku niemu, a ¿aden
œlad nie odchodzi od jeziora. Wiedzia³ ju¿, ¿e wszystkie zwierzêta, które przysz³y piæ wodê, ju¿ nie wróci³y lecz zosta³y po¿arte przez demona. Ma³pi król kaza³ wszystkim swym
poddanym usi¹œæ wokó³ jeziora i poczekaæ. Po kilku minutach z jeziora wy³oni³a siê
okropna postaæ demona. Ca³y by³ fioletowy, a oczy mia³ czerwone. Z³oœci³ siê dlaczego
ma³py nie zbli¿aj¹ siê do wody, a tylko spokojnie siedz¹ w pobli¿u. Ma³pi król zapyta³:
— Czy ty jesteœ demonem, który po¿era zwierzêta?
— Tak — odpar³ demon — was te¿ zjem, bo bêdziecie musia³y napiæ siê wody z tego jeziora. W pobli¿u nie ma innego. Ha, ha, ha — zaœmia³ siê na koñcu, a z obroœniêtej zielonej mordy pociek³a mu œlina.
Ma³pi król kaza³ swej kompanii wyrwaæ z pobliskiego zagajnika m³ode pêdy bambusa, wydmuchaæ z nich znajduj¹ce siê w œrodku przegródki i tymi rureczkami piæ wodê.
Wszystkie ma³py pi³y ³apczywie przez rurki, siedz¹c w pewnej odleg³oœci od jeziora. ¯adna nie musia³a siê nad nim pochylaæ, tak ¿e demon nie móg³ je chwyciæ. Ten zaœ z³oœci³
siê okrutnie. Ca³a woda falowa³a i pe³no by³o na powierzchni wielkich b¹bli, po tym jak
demon sapa³ i zgrzyta³ zêbami z g³êbi.
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G³upie ma³py
Dawno, dawno temu w pó³nocnych Indiach obchodzono hucznie jedno ze œwi¹t. Król
tej krainy mia³ piêkny ogród, z którego by³ bardzo dumny. Od niedawna zatrudnia³ w nim
nowego ogrodnika. Ch³opak by³ m³ody i te¿ pragn¹³ siê zabawiæ. Musia³ jednak codziennie, po zachodzie s³oñca starannie podlewaæ wszystkie m³ode roœliny. Ba³ siê wiêc,
¿e nie bêdzie móg³ pójœæ na uroczystoœæ i wzi¹æ udzia³u w tañcach. Aby temu zaradziæ,
wpad³ na pewien pomys³.
W ogrodzie od niepamiêtnych czasów mieszka³o stado ma³p. Wiod³o im siê tu dobrze, bo owoców by³o bez liku i nikt ich nie przegania³. Ma³py te¿ mia³y swego króla, który im rozkazywa³. Ogrodnik wezwa³ go do siebie i zapyta³:
— Czy dobrze siê tobie i twoim poddanym wiedzie w tutejszym ogrodzie?
— Tak panie — odpar³ ma³pi król.
— Czy macie doœæ jedzenia? Czy macie doœæ swobody? Czy nikt was tu nie
p³oszy? — pyta³ ogrodnik.
— Wszystko jest, panie, w jak najlepszym porz¹dku. Jesteœmy tu bardzo szczêœliwe — zapewnia³ ma³pi król.
— Myœlê, ¿e mo¿ecie te¿ coœ dla mnie te¿ zrobiæ. Dziœ wieczorem idê do miasta na
tañce. Mamy tu w ogrodzie wiele m³odych drzewek, które musz¹ byæ co wieczór starannie podlewane. W czasie mej nieobecnoœci proszê o nie zadbaæ, tak aby wszystkie mia³y tyle wody ile jej potrzebuj¹. Czy zrobicie to dla mnie?
— Oczywiœcie, panie. Mo¿esz iœæ spokojnie siê bawiæ.
Po zachodzie s³oñca zebra³ ma³pi król swoj¹ gromadê i nakaza³ im podlewaæ m³ode
drzewka tak, aby mia³y dosyæ wody. Ma³py jednak zwróci³y siê do niego z zapytaniem:
— Po czym poznamy, ¿e wszystkie te drzewka bêd¹ mia³y dosyæ wody? Rosn¹ tu
przecie¿ ró¿ne ich rodzaje.
Ma³pi król zamyœli³ siê. Wreszcie odpowiedzia³:
— Wyjmijcie drzewka z donic. Zobaczcie, jakie d³ugie maj¹ korzenie. Tym, co maj¹
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d³ugie korzenie, lejcie du¿o wody. Tym zaœ, co maj¹ krótkie, lejcie wody ma³o.
Ma³py ochoczo wziê³y siê do dzie³a. Wyrwa³y wszystkie drzewka z donic. Nawodni³y
je tak, jak zaleca³ ma³pi król, i zadowolone posz³y spaæ. Nad ranem, kiedy wróci³ m³ody
ogrodnik, zasta³ wszystkie drzewa pokurczone — zwiêdniête.
Dobrze siê zastanów, nim poprosisz
g³upca o pomoc. Trudno przewidzieæ,
co on zrobi. Ty winê ponosisz
za niedba³oœæ. Musisz o tym wiedzieæ.
Arámadúsaka-d¿átaka
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Król, go³¹b i sokó³
W królestwie Sibi ¿y³ sprawiedliwy król Usinara. Mia³ syna, który odziedziczy³ po ojcu
wszystkie jego cnoty. Król by³ ponadto bardzo mi³osiernym w³adc¹ i stara³ siê chroniæ
ka¿de ¿ycie na œwiecie. Pewnego dnia los podda³ króla trudnej próbie.
Zdarzy³o siê, ¿e w czasie przeja¿d¿ki króla jakiœ sokó³ goni³ zawziêcie go³êbia. Ten
w lêku schroni³ siê, siadaj¹c królowi na rêce, i poprosi³ o opiekê. Sokó³ jednak uwa¿a³,
¿e król chroni go³êbia bezprawnie, gdy¿ ptaki te stanowi¹ po¿ywienie soko³ów i bez tego rodzina sokola zginie. Król by³ jednak zdania, ¿e skoro go³¹b prosi go o pomoc, to nie
mo¿e on jej odmówiæ. Sokó³ jednak upiera³ siê przy swej racji i nie chcia³ ust¹piæ. Król by³
w wielkiej rozterce. Na koniec zaproponowa³ soko³owi, ¿e odetnie sobie rêkê, aby ten
zaniós³ j¹ swej rodzinie. Postawiono go³êbia na wadze, a na drugiej szali król po³o¿y³
swoj¹ rêkê. Okaza³o siê jednak, ¿e go³¹b jest taki ciê¿ki, i¿ ¿adna czêœæ cia³a króla nie
mo¿e go przewa¿yæ. Wtedy król zdecydowa³ siê oddaæ ca³ego siebie sokolej rodzinie
w zamian za go³êbia.
W tym momencie indyjscy bogowie ujawnili swe prawdziwe oblicze, porzucaj¹c ptasie postacie. Stwierdzili, ¿e chcieli tylko wypróbowaæ sprawiedliwoœæ króla Usinary. Uznali go za najbardziej mi³osiernego w³adcê, jakiego dot¹d uda³o im siê spotkaæ.
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Ma³pa i krokodyle
Dawno, dawno temu nad wartk¹ rzek¹ w Indiach mieszka³a bardzo wysportowana
ma³pa — potrafi³a bardzo daleko skakaæ. W rzece mieszka³a zaœ para krokodyli. Ma³pa
przyjaŸni³a siê z nimi od dawna. Lubili wspólnie poplotkowaæ o najnowszych wydarzeniach w lesie. Na rzece by³a niewielka wyspa, na której ros³o drzewo z bardzo soczystymi owocami mango. Aby dostaæ siê na tê wysepkê, sprytna ma³pa musia³a najpierw
wskoczyæ na wystaj¹cy z rzeki kamieñ, a dopiero z niego, daj¹c du¿ego susa, dostawa³a siê na wysepkê.
Tymczasem w rodzinie krokodyli zasz³a spora zmiana. Pani krokodylowa mia³a niebawem znieœæ jaja, z których póŸniej wyklu³yby siê ma³e krokodylki. Tak jak to u bêd¹cych
w ci¹¿y bywa i ona poczu³a ochotê na zjedzenie czegoœ odmiennego. Tym razem poczu³a chêæ, aby zjeœæ ma³pê. Poprosi³a mê¿a, aby upolowa³ dla niej s¹siadkê, która zwyk³a bawiæ siê na wysepce. M¹¿ jednak zapyta³:
— Od dawna przyjaŸnimy siê z t¹ ma³p¹. Czy wypada zatem j¹ zjeœæ?
— Jeœli mnie kochasz i zale¿y ci na naszych dzieciach bardziej ni¿ na jakimœ obcym
stworzeniu, to mi j¹ upolujesz. Jeœli nie, to zaraz od ciebie odp³ynê i w dole rzeki znajdê
sobie lepszego mê¿a — zdecydowanym g³osem odpowiedzia³a krokodylowa.
— Dobrze ju¿, dobrze. Przyniosê ci tê ma³pê. Tylko siê nie denerwuj — uspokaja³
j¹ m¹¿.
Kiedy ma³pa po¿ywia³a siê na wysepce owocami mango, krokodyl usun¹³ kamieñ
z rzeki, na który skaka³a ma³pa i sam zanurzy³ siê w wodê tak, ¿e wystawi³ czêœæ swego ³ba. W ten sposób udawa³ kamieñ.
Ma³pa najad³a siê i zamierza³a jak zwykle skoczyæ na kamieñ, a z niego na brzeg, ale
spostrzeg³a, ¿e kamieñ jest jakiœ inny — chyba bardziej wystawa³ ponad wodê. Ma³pa
by³a przebieg³a, postanowi³a sprawdziæ, co siê dzieje. Odezwa³a siê wiêc:
— Kamieniu, kamieniu, jak siê dzisiaj miewasz?
Krokodyl pomyœla³, ¿e ma³pa zawsze rozmawia z kamieniem, i odpowiedzia³:
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— Dobrze siê miewam, œmia³o skacz.
Ma³pa pozna³a jednak, ¿e by³ to g³os krokodyla. Z wysepki nie by³o innej drogi powrotu, jak tylko skakaæ przez ów nieszczêsny kamieñ, który teraz zosta³ zamieniony na krokodyla. Ma³pa by³a w pu³apce. Zapyta³a jednak:
— Przyjacielu krokodylu, dlaczego polujesz na mnie? ¯yliœmy przecie¿ tak d³ugi czas
zgodnie. Nie nale¿y krzywdziæ przyjació³.
— To prawda — odpar³ krokodyl — jednak pani krokodylowa ma na ciebie chrapkê
i nic na to nie poradzê.
Biedna ma³pa zrozumia³a, ¿e tylko jakiœ podstêp mo¿e uratowaæ jej ¿ycie. Powiedzia³a wiêc:
— Drogi przyjacielu. Rozumiem twoj¹ ¿onê. Trzeba spe³niaæ ¿yczenia kobiet ciê¿arnych. Rozewrzyj wiêc szeroko paszczê, a ja w ni¹ wskoczê. Zaniesiesz mnie póŸniej ¿onie.
Ma³pa wiedzia³a, ¿e kiedy krokodyle rozwieraj¹ szeroko paszczê, to zamykaj¹ oczy.
Tak siê sta³o i tym razem. Ma³pa skoczy³a krokodylowi na nos, gdy ten mia³ oczy zamkniête, i odbiwszy siê od niego, skoczy³a na brzeg rzeki. By³a uratowana.
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Lew i dziêcio³
Dawno temu, kiedy w Benares rz¹dzi³ król Brahmadatta, wysoko w Himalajach ¿y³
zdobny w kolorowe piórka dziêcio³. Pracowicie bieg³y mu dnie. Mówiono, ¿e leczy³
wszystkie chore drzewa, wydziobuj¹c z nich larwy korników. Pewnego razu spostrzeg³
lwa budz¹cego zawsze strach, który cierpi¹c, rycza³ i bezradnie biega³ po puszczy.
— Co ci jest przyjacielu? — zagadn¹³ dziêcio³ pe³en wspó³czucia.
— Koœæ mi utkwi³a w gardle. Mo¿e ty mi pomo¿esz? Nie bój siê, nic ci nie zrobiê —
jêcza³ król zwierz¹t.
Dziêcio³ zastanowi³ siê przez chwilê, na koniec jednak sfrun¹³ z drzewa. Lew rozwar³
szeroko paszczê. Ptak wsadzi³ mu w poprzek niej kawa³ ga³êzi i wtedy wydoby³ tkwi¹c¹
g³êboko koœæ. PóŸniej wyj¹³ zabezpieczaj¹c¹ ga³¹Ÿ i odfrun¹³ na drzewo.
— A teraz, co z zap³at¹ panie lwie? — pyta³ dziêcio³.
— Kto z ¿yciem uszed³ z mej paszczy, ten ju¿ powinien byæ zadowolony. Oto zap³ata — zarycza³ lew groŸnie.
— Wiêcej ju¿ ci nie pomogê — odpar³ ptak. — Kto nieu¿yty i niewdziêczny, temu nikt,
nigdy nie pomo¿e.

34

Trzy m¹dre ptaki
Dawno, bardzo dawno temu w pewnym królestwie na pó³nocy Indii panowa³ m¹dry
i sprawiedliwy król. Jego poddani ¿yli spokojnie i dostatnio. Bardzo kochali swego w³adcê. Ten jednak nie by³ szczêœliwy. Powodem jego zmartwienia by³a bezdzietnoœæ. Martwi³ siê, komu przeka¿e w przysz³oœci koronê.
Pewnego razu król odpoczywa³ w ogrodzie pod roz³o¿ystym drzewem kasztanu. Gdy
siê obudzi³ z drzemki, poprzez listowie dostrzeg³ na szczycie drzewa du¿e gniazdo, do
którego co jakiœ czas przylatywa³ wielki ptak. Król nakaza³ s³u¿¹cemu wspi¹æ siê na
drzewo i zobaczyæ, co zawiera gniazdo. S³uga powiadomi³, ¿e s¹ tam trzy du¿e jajka.
Król nakaza³ znieœæ je ostro¿nie na dó³. Rzeczywiœcie, by³y tam trzy spore jajka, ale ka¿de by³o inne.
— Czy wiesz do jakiego ptaka nale¿¹ te jajka? — zapyta³ s³ugê.
— Nie, panie — odpar³ ch³opak — ale myœliwy na pewno je rozpozna.
Pos³ano wiêc po myœliwego. Po obejrzeniu jajek oznajmi³:
— Pierwsze jest jajkiem sowy, drugie nale¿y do szpaka, a trzecie do papugi.
— Z tych jajek wykluj¹ siê moje dzieci — postanowi³ w³adca. Nakaza³ ostro¿nie
umieœciæ jajka w gnieŸdzie, a s³u¿¹cemu codziennie dogl¹daæ, kiedy wykluj¹ siê pisklêta. Po kilkunastu dniach s³u¿¹cy przybieg³ i oznajmi³, ¿e pierwszy ma³y ptaszek
opuœci³ ju¿ jajko.
— Mam syna czy córkê? — pyta³ król.
— Panie, trzeba pos³aæ po myœliwego. On bêdzie to wiedzia³ — doradza³ s³u¿¹cy.
Myœliwy rzeczywiœcie zna³ siê na ptakach.
— To ch³opiec, panie — oœwiadczy³.
W³adca nakaza³ przenieœæ synka — sowê do pa³acu i poleci³ dbaæ o niego niañkom.
Po pewnym czasie s³u¿¹cy oznajmi³, ¿e z drugiego jajka wyklu³o siê kolejne pisklê.
I znów pad³o z ust królewskich podobne pytanie:
— Syn czy córka?
36

Sytuacja siê powtórzy³a. Wezwany myœliwy oznajmi³, ¿e tym razem urodzi³a siê
dziewczynka — szpaczek. Po kilku dniach z trzeciego jajka wyklu³ siê ch³opiec — papu¿ka. Król bardzo kocha³ swoje ptasie dzieci i pokochali je te¿ dworzanie. Nie min¹³ rok, jak
wszystkie ptaszki zaczê³y mówiæ ludzkim g³osem i by³y na dodatek bardzo rezolutne. Na
dwór zawezwano najlepszych nauczycieli z ca³ego kraju, a dzieciaki uczy³y siê nadzwyczaj pilnie.
Po pewnym czasie król oznajmi³, ¿e musz¹ one stan¹æ do egzaminu, aby sprawdziæ
na, ile skorzysta³y z nauki. Pytania mieli zadawaæ sprowadzeni z zagranicy uczeni, ciesz¹cy siê zas³u¿onym uznaniem w wielu krajach. Pierwszy odpowiada³ ch³opiec — sowa. Egzamin zda³ wyœmienicie.
— Kim chcesz byæ w nagrodê? — pyta³ król.
— Genera³em — odpar³ malec.
Król mianowa³ go genera³em i odda³ mu we w³adanie czêœæ armii.
Dziewczynka — szpaczek — te¿ doskonale poradzi³a sobie z trudnymi pytaniami.
— Kim chcesz byæ, moja córko? — pyta³ w³adca.
— Skarbnikiem na twym dworze, panie — odpar³a panienka.
Powierzono jej opiekê nad skarbem kraju. Jako trzeci zdawa³ egzamin ch³opiec —
papu¿ka. Te¿ zda³ go œwietnie, chyba nawet lepiej ni¿ poprzednicy. I znów zapytano, kim
chcia³by zostaæ?
— Twoim nastêpc¹, panie — odpar³.
— Tak niech bêdzie — oznajmi³ król.
Teraz ju¿ w³adca by³ spokojny o przysz³oœæ swego kraju, wszak mia³ troje m¹drych
i dobrze wychowanych nastêpców. Wszyscy, którzy znaj¹ historiê, mog¹ zaœwiadczyæ, ¿e
rz¹dzili oni królestwem sprawiedliwie i jeszcze pomno¿yli jego dobrobyt.
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Niezadowolony osio³
Dawno, bardzo dawno temu w pewnej rodzinie, która mieszka³a niedaleko indyjskiego miasta Benares, ¿y³y dwa rude os³y. Jeden by³ wiêkszy, wiêc nazywano go Du¿y Rudy, a drugi mniejszy i nosi³ przezwisko Ma³y Rudy. Pracowa³y wytrwale w zagrodzie i nosi³y w dni targowe ciê¿kie paczki do miasta. Tak jak wszystkie os³y nie by³y zadowolone
ze swego losu, ale mniejszy by³ szczególnie rozczarowany swoim oœlim ¿yciem. Pewnego razu powiedzia³ do swego brata:
— Nasi gospodarze to bardzo niesprawiedliwi ludzie. Spójrz tylko, maj¹ oni œwinkê
o imieniu Munika i ta nic nie robi przez ca³e dnie, tylko siê bawi w zagrodzie. Za to dostaje najlepsze jedzenie. My, którzy ciê¿ko pracujemy, karmieni jesteœmy tylko owsem
i such¹ traw¹. A i tego jad³a nie dostajemy tyle, ile potrzeba. To bardzo nie³adnie ze strony gospodarzy. Powinno ich spotkaæ za to jakieœ nieszczêœcie!
— Nie mów tak, mój bracie — odpar³ Du¿y Rudy. — Wiesz zapewne, ¿e nied³ugo nasi gospodarze wydaj¹ córkê za m¹¿ i bêd¹ urz¹dzaæ wesele. Zejdzie siê wielu goœci.
Trzeba bêdzie ich godnie nakarmiæ. Teraz dbaj¹ o Munikê, bo chc¹, aby do wesela by³a
du¿a i gruba. Wtedy j¹ zabij¹ i uracz¹ ni¹ goœci. Wierz mi, mój Ma³y Rudy, ¿e lepiej nieraz gorzej jadaæ, ale d³u¿ej ¿yæ, ni¿ byæ dobrze karmionym, a ¿yæ krótko.
Tu¿ przed weselem sta³o siê tak, jak powiedzia³ Du¿y Rudy. Dwa sk¹po karmione
osio³ki ¿y³y i pracowa³y w gospodarstwie jeszcze przez d³ugie lata.
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