
Dlaczego tygrysy nie atakują ludzi,

jeżeli się ich nie prowokuje

1

Dawno, dawno temu, kiedy człowiek nie znał jeszcze wszystkich istot na ziemi i nie 

każde zwierzę spotkało już człowieka, gdzieś w Afryce pewien mężczyzna wyruszył 

na polowanie i spotkał tygrysa. Na początku obaj bardzo się wystraszyli, ale już po 

chwili wdali się w pogawędkę. Rozmawiało im się tak dobrze, że postanowili się ze 

sobą zaprzyjaźnić i zdecydowali, że przez jakiś czas będą ze sobą mieszkać. 

Najpierw mężczyzna zamieszkał z tygrysem w jego leśnym domu. Zwierzę traktowało 

go tak dobrze, jak nikt nigdy w życiu. Po dwóch tygodniach przyszedł czas na zamianę. 

Mężczyzna zabrał do wioski tygrysa i jego młode tygrysiątko, bo sam miał syna i liczył 

na to, że zaprzyjaźni się on z tygryskiem. 

Kiedy szli do wioski tygrys powiedział człowiekowi, że się niepokoi.

 –  A co jeśli ludzie w twojej wiosce będą się mnie bać i mnie nie zaakceptują?

– Nie musisz się bać – odparł mężczyzna.

–  A jeśli jednak się przestraszą i zabiją mnie i mojego syna? – dopytywał tygrys.

–  Nikt cię nawet nie dotknie, bo jesteś moim przyjacielem – uspokajał człowiek.

Tak też się stało. Choć ludzie w wiosce mężczyzny bali się tygrysa, to widzieli, że żyje 

on w wielkiej przyjaźni z ich sąsiadem, a młode tygrysiątko wspaniale bawi się z jego 

synem. Po kilku tygodniach tygrys powrócił do lasu, a życie w wiosce toczyło się jak 

dawniej. Aż pewnego dnia zmarł ojciec mężczyzny. 

Kiedy do tygrysa dotarły te przykre wieści postanowił ruszyć do wioski, by pocieszyć 

swojego przyjaciela. Przyniósł mu nawet różne podarki, aby wesprzeć go i podnieść 

na duchu. Gdy wracał do swego domu, napadli go sąsiedzi mężczyzny i próbowali 

zabić. Na szczęście zwierzakowi, ani jego młodemu, nic się nie stało, ale zasmucił 

się bardzo. Pomyślał, że być może jego przyjaciel kazał go upolować. Poszedł więc 

na miejsce, gdzie pierwszy raz się spotkali, położył się jakby był martwy, a swemu 

tygrysiątku kazał się ukryć w krzakach i obserwować, co się wydarzy.

Z czasem pojawił się w okolicy i mężczyzna. Kiedy zobaczył leżącego tygrysa, wpadł 

w szloch. Padł na kolana i całą noc płakał pilnując – jak sądził – zwłok swojego 

przyjaciela. Na drugi dzień chciał mu wyprawić piękny pogrzeb. 

Kiedy nadszedł ranek, tygrys był już całkiem pewny, że jego znajomy nie mógł mieć 

nic wspólnego z tą napaścią i bardzo go to ucieszyło.

Wstał więc i ku wielkiemu zdumieniu mężczyzny wyjaśnił, czemu udawał, że nie żyje.

–  Idź do domu – powiedział tygrys. – I pamiętaj o mnie zawsze, jako i ja będę pamiętał 

o tobie. W przyszłości, ze względu na ciebie, nigdy nie dotknę człowieka, chyba że 

to on zaatakuje mnie pierwszy.



O tym, jak pająk zamienił

słonia na strzyżyka

1

Dawno, dawno temu, w królewskim mieście w Nigrze, stało ogromne drzewo. Urosło 

tak wielkie, że zaczęło rzucać cień na otaczające miasto pola, przez co przestały one 

dawać plony. Bardzo martwiło to króla, który nakazał swoim sługom ogłosić w całym 

kraju, że ten, kto drewnianym toporem zetnie drzewo, dostanie od niego słonia.

„Ściąć tak wielkie drzewo drewnianym toporem? To niemożliwie!” myśleli ludzie. Ale 

znalazł się pewien sprytny pająk, który postanowił wszystkich przechytrzyć. Stanął 

więc przed królem i powiedział, że podejmuje się zadania. 

Wraz z pająkiem pod drzewo wysłano sługę, aby ten pilnował, czy śmiałek używa 

tylko danego mu drewnianego topora. Pająk jednak zawczasu zadbał o to, by ukryć 

na miejscu swój topór – wykonany ze stali. 

Najpierw wziął podane mu narzędzie i zaczął nim uderzać w pień drzewa. Po kilku 

minutach powiedział do sługi:

–  Zobacz! Tam! Antylopa! Jak szybko za nią pobiegniesz, to może zdążysz ją upolować!

Chłopak ruszył we wskazanym kierunku, niewiele się zastanawiając, a sprytny pająk 

w tym czasie złapał ostry topór i zaczął rąbać pień. Gdy tylko sługa zorientował się, 

że nigdzie nie widać antylopy, ruszył z powrotem w stronę drzewa, ale pająk zdążył 

ukryć swój topór i udawał, że używa drewnianego narzędzia.

Pająk sztuczkę powtarzał kilka razy, aż w końcu drzewo zostało ścięte, a jego oszustwo 

pozostało niezauważone. Otrzymał więc od króla zapowiadaną nagrodę – słonia. 

Z wielką radością ruszył do domu, do swojej rodziny. 

Po drodze zaczął się jednak zastanawiać: „Czy zabrać zwierzę do domu? To by było 

głupie. Musiałbym podzielić się nim z rodziną… Nie! Mam lepszy pomysł! Ukryję słonia 

w lesie i zjem w wolnym czasie. W ten sposób będę miał go tylko dla siebie… Tylko, 

co przyniosę do domu na kolację dla moich dzieci?”

Pająk zaczął się rozglądać wkoło, aż nieopodal spostrzegł maleńkiego strzyżyka 

siedzącego na gałęzi. Szybko przywiązał słonia do drzewa i zaczął polować na ptaszka. 

Strzyżyk jednak wciąż mu umykał, odlatując co chwila i przysiadając wciąż w innym 

miejscu. Pająk gonił go dłuższą chwilę, ale w końcu zrozumiał, że nie złapie zwinnego 

ptaszka.

–  Trudno – pomyślał pająk. – Mam przecież słonia i nim nakarmię rodzinę.

Nie przewidział jednak, że duże, silne zwierzę bez trudu uciekło spod drzewa.  

I tym oto sposobem pająk i jego rodzina poszli spać bez kolacji.



Anansi i Nic

1

Dawno, dawno temu, w pewnej wiosce w Nigrze mieszkało obok siebie dwóch mło-

dych mężczyzn. Ubogi Anansi wiódł żywot w mizernej chacie, a bogaty Nic mieszkał 

nieopodal w pięknym domu. Któregoś dnia obaj postanowili wyruszyć do sąsiedniego 

miasta, żeby znaleźć sobie żony.

W drodze wiele rozmawiali, aż Anansi rzekł:

–  Ty Nic jesteś bogaty, przyzwyczajony do dobrobytu, a ja, biedak, nigdy nawet nie 

miałem na sobie lepszego odzienia niż te łachmany. Zamień się ze mną strojem, 

choć na chwilę, niech się przekonam, jak to jest nosić te piękne jedwabie…

Nic okazał się być dobrym i szlachetnym człowiekiem, dlatego zgodził się bez wahania. 

Anansi przebrany za bogatego pana, czuł się w szatach tak dobrze, że kombinował, 

ile wlezie, żeby nie przebrać się na powrót w swoje łachy. Droga mijała szybko i nie-

postrzeżenie znaleźli się u wrót miasta – bogaty Nic przebrany za biedaka, biedak 

Anansi w drogich strojach. 

W pięknym ubraniu łatwiej znaleźć żonę i to nie jedną, dlatego po kilku godzinach 

Anansi otoczony był wianuszkiem urodziwych kobiet. Nic zaś nie budził niczyjego 

zainteresowania. Wreszcie znalazła się pewna uboga kobiecina, która doceniając 

jego szlachetny charakter, oddała mu rękę swej jedynej córki. Wszyscy razem ruszyli 

z powrotem do domu. 

Na miejscu prawda wyszła szybko na jaw. Żony Anansiego nie kryły swojego rozcza-

rowania, zaś małżonka Nic była bardzo zaskoczona bogactwem, w jakim przyszło 

jej zamieszkać. Jako że była wspaniałomyślną i wielkoduszną osobą, postanowiła 

zaprosić Anansiego z żonami na ucztę. 

Kiedy żony biedaka zjawiły się w domu Nic i zobaczyły przepych w jakim żyje, za nic 

nie chciały już wrócić do chatki swojego ubogiego męża. Postanowiły z całą mocą 

pozostać u Nic i nikt nie był w stanie zmienić ich decyzji. Bardzo to rozwścieczyło 

Anansiego. Nie upatrywał on w decyzji kobiet swojej winy, lecz raczej miał pretensje 

do bogatego sąsiada. Dlatego postanowił się na nim zemścić. 

Nocą zakradł się do jego domu i wysmarował schody oliwą, a u ich dołu rozsypał 

mnóstwo tłuczonego szkła.

O poranku, gdy tylko wstało słońce, wstał i Nic. Wyszedł z sypialni i ruszył ku scho-

dom prowadzącym na parter domu. Nagle poślizgnął się i zaczął koziołkować w dół 

nabierając rozpędu. A potem… Potem Nic wpadł w szkło, które tak dotkliwie go pocięło, 

że wykrwawił się w kilka chwil ku rozpaczy domowników.

Żona Nic nie mogła pogodzić się ze śmiercią ukochanego. Płakała wiele dni, a ulga 

wciąż nie przychodziła. W końcu ugotowała wielki garnek jedzenia i zaczęła rozdawać 

je dzieciom w wiosce, prosząc, aby w zamian za to opłakiwały razem z nią jej męża.

Dlatego do dziś, kiedy zapyta się płaczące dziecko o to, co się stało, odpowie ono „nic”.



Lew, człwiek i klej
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Dawno, dawno temu lew przeciągnął się i z arogancją zapytał innych zwierząt w lesie:

–  Czy jestem najsilniejszą istotą na tej ziemi?

Zwierzęta odpowiedziały:

– Nie, człowiek jest najsilniejszy. 

Lew zapytał, gdzie mógłby znaleźć człowieka, a one odpowiedziały:

–  Przemierzaj ziemię i szukaj go. W końcu go znajdziesz.

Ruszył więc lew na wędrówkę po ziemi w poszukiwaniu ludzkiej istoty. Najpierw 

natknął się na pasące się antylopy. Zapytał ich:

– Czy jesteście ludźmi?

–  Nie, proszę pana – odpowiedziały. – Istoty ludzkie są przerażające. Strasznie się 

ich boimy! 

Po chwili zobaczył stado byków i zapytał:

– Czy pośród was jest człowiek?

–  Nie, proszę pana, jesteśmy bykami – odpowiedziały. – Ludzie bez pytania używają 

nas do orania swojej ziemi!

Lew szedł i szedł, aż się zmęczył. Położył się, aby odpocząć, a wtedy zobaczył 

w pobliżu pasącego się wielbłąda. Zapytał go:

– Hej, jesteś człowiekiem?

–  Nie, nie, bracie, jestem wielbłądem. Człowiek używa mnie do noszenia dużych 

ciężarów i każe nosić mi je przez wiele tygodni, bez żadnego prawa do narzekań 

lub płaczu!

– Kim jest ten człowiek? Gdzie go znajdę? – niecierpliwił się lew.

–  Spójrz tam! Jest pod tym drzewem i odpoczywa, podczas gdy bydło orze mu ziemię.

Lew poszedł do człowieka, przyjrzał się mu, powitał i zapytał, czy jest istotą ludzką, 

a człowiek odparł, że tak. Lew powiedział:

–  Chcę się z tobą zmierzyć, aby przekonać się, kto jest najsilniejszą istotą na ziemi.

Człowiek odpowiedział:

–  Teraz nie mogę, jestem zajęty oraniem mojej ziemi. Może spotkamy się tu dziś 

po południu?

Lew się zgodził. Gdy przybył na miejsce o ustalonej godzinie, zobaczył, że człowiek 

rozpalił ogień i postawił na nim garnek z wrzącym klejem. Lew ryknął i zapytał:

– Jesteś gotowy, człowieku?

–  Tak, jestem gotowy! – odkrzyknął człowiek.

Lew wbił pazury w ziemię i zaatakował. Na to człowiek podniósł garnek, wykrzyknął: 

„Na Allaha!” i wylał jego zawartość na lwa, który uciekł, krzycząc z bólu. Gdy inne 

lwy go zobaczyły, zapytały:

–  Co ci się stało? Czemu twoja skóra jest mocno oparzona?

Lew opowiedział im o starciu z człowiekiem, a one zapytały: 



– Co teraz zrobisz?

–  Musimy zaatakować go wszystkie razem i pożreć! – odpowiedział.

Lwy ruszyły razem, aż dotarły do   krainy człowieka. Gdy ten zobaczył je z daleka, 

wspiął się na wysoką palmę i tam się ukrył. Lwy nie wiedziały, jak się do niego dostać, 

lecz w końcu oparzony lew zaproponował, aby wspięły się na siebie, aż go dosięgną. 

Kiedy drapieżne zwierzęta już prawie mogły chwycić człowieka, ten krzyknął:

– Na Allaha!

Kiedy oparzony lew usłyszał te dwa słowa, przypomniał sobie gorący klej i uciekł 

ze strachu, przewracając pozostałe lwy, które krzyczały zdzwione: 

– Dlaczego to zrobiłeś?

Lew odpowiedział:

–  Jeśli nie doświadczyliście garnka z klejem, nigdy mnie nie zrozumiecie!
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O śmiejących się

i płaczących jabłkach

1

Dawno, dawno temu żył w Syrii wielki szach, który miał syna imieniem Hadżaf. 

Pewnego razu Hadżaf galopował na swym koniu i w pędzie potrącił staruszkę, która 

niosła na głowie dzban pełen wody. Kobieta zachwiała się, naczynie spadło na ziemię 

i rozbiło się w drobny mak. Hadżaf nie zatrzymał się nawet, aby jej pomóc, a staruszka 

widząc jego obojętność krzyknęła za nim:

–  Oby śmiejące się jabłka płakały w twych dłoniach!

Sytuację widział młody, ubogi garncarz Hussain, który lepił piękne garnki, dzbany i misy. 

Natychmiast wziął jeden ze świeżo wypalonych dzbanów i podarował go kobiecie. 

Staruszka otarła łzy wzruszenia i rzekła:

–  Dziękuję chłopcze, oby ci się jabłka w rękach śmiały.

Od tamtej chwili Hadżaf nie mógł zaznać spokoju. Rumiane, pachnące jabłka śniły 

mu się każdej nocy i nie pozwalały trzeźwo myśleć za dnia. Pytał wszystkich, których 

znał o kraj, gdzie rosną jabłonie rodzące takie piękne owoce, ale nikt nie wiedział, 

gdzie go szukać. W końcu mężczyzna postanowił znaleźć go sam. Wsiadł na koń, 

pożegnał się z ojcem i ruszył przed siebie.

Po wielu dniach wędrówki dotarł do dębu, który miał tysiąc lat. Spod jego korzeni 

tryskały trzy źródła, a od każdego odchodziła droga w innym kierunku.

–  Napij się mojej wody, a będziesz bogaty – szumiało pierwsze źródło.

– Napij się mojej wody, a posiądziesz władzę nad możnym królestwem – szemrało drugie.

– Napij się mojej wody, a zdobędziesz jabłka, co śmieją się i płaczą – wyszeptało trzecie.

„Mam już bogactwa i królestwo, którym będę rządził. To czego chcę, to jabłka” – 

pomyślał Hadżaf i napił się z trzeciego źródełka, po czym ruszył drogą, która od 

niego wiodła. 

Wędrował dniami i nocami, a wąski strumień zmieniał się w coraz szerszy, aż stał się 

rzeką. Jechał wzdłuż brzegu, aż dotarł do miejsca, gdzie rzeka uchodziła do morza. 

„Gdzie mam dalej podążać?” – zaczął się zastanawiać. Podfrunęła do niego kurka 

wodna i mówi:

– Idź w prawo, idź w prawo!

Ruszył więc we skazanym kierunku. Popędził przez rowy i skały aż dotarł do kolejnej 

rzeki. Nad jej brzegiem siedziała kobieta z dzieckiem na ręku i płakała. Hadżaf jednak 

nie zwrócił na nią żadnej uwagi, tylko skierował konia w nurt wody, aby dostać się 

na drugi brzeg.

– Zapłaczą ci jabłka w dłoniach, oj zapłaczą – powiedziała nieznajoma.

W tym samym czasie nad rzekę dotarł Hussain, który także nie mógł przestać myśleć 

o jabłkach. Ten jednak zapytał kobietę, czemu roni łzy.

– Idzie noc, ja muszę przeprawić się na drugi brzeg, ale nie wiem, jak to zrobić z małym 

dzieckiem – powiedziała.



Hussain przeniósł ją i niemowlę przez rzekę, a kobieta spytała:

– Piłeś wodę ze źródła pod dębem?

– Piłem.

– Poszedłeś drogą prowadzącą od źródła?

–  Tak. Aż dotarłem nad morze. Tam kurka wodna wskazała mi drogę. Chcę znaleźć 

te jabłka, co śmieją się i płaczą.

–  Dobrze, posłuchaj więc uważnie – powiedziała kobieta. – O świcie pójdziesz na zbocze 

góry. Porasta je jabłonny sad należący do pięknej księżniczki Zairy. Jedna jabłoń 

daje jabłka, co śmieją się i płaczą. Rośnie pod oknem księżniczki i nikt jej nie pilnuje, 

ale nikomu jeszcze nie udało się zerwać żadnego z owoców. Gdy tylko ktoś próbuje, 

to gałęzie unoszą się do góry. Ale tobie się uda Hussainie. Kiedy podejdziesz do 

drzewa, pokłoń się i powiedz: „przysyła mnie Fatima”.

Hussain miał jeszcze wiele pytań, ale kobieta jakby rozpłynęła się we mgle.

Nazajutrz wszedł do sadu i odszukał cudowną jabłoń. Pokłonił się nisko, powiedział 

kto go przysyła i wnet jego ręce wypełniły się śmiejącymi się, rumianymi jabłuszkami. 

Hussain cieszył się bardzo, lecz naraz usłyszał za sobą głos.

– Co tam trzymasz w rękach, włóczęgo?! 

Odwrócił się i zobaczył Hadżafa na wielkim rumaku.

–  Jabłka, lecz te jabłka obcych rąk nie lubią – odrzekł spokojnie Hussain.

– Jak śmiesz tak do mnie mówić, psie! Do mnie, syna wielkiego szacha! – krzyknął 

Hadżaf i ugodził Hussaina swoim mieczem.

Zabrał jabłka i odjechał. Słychać było tylko za nim płacz owoców.

Dobrzy ludzie znaleźli rannego Hussaina, opatrzyli mu rany i otoczyli opieką. Gdy 

wyzdrowiał, wyruszył w drogę powrotną do domu, aby znów garnki lepić. Po całym 

kraju rozniosła się wieść, że znalazł się śmiałek, któremu udało się zerwać cudowne 

jabłka, a wielki sułtan Bagdadu poszukuje go, aby oddać mu rękę swej córki. Ruszył 

więc Hadżaf z tysiącem sług i orszakiem, wiozącym podarki dla sułtana i Zairy, aby 

starać się o jej rękę. Pośród sług był i młody garncarz, który postanowił dostać się 

do ogrodu za wszelką cenę.

Gdy przybyli na miejsce, sułtan rzekł:

– Tyś jest śmiałkiem co zerwał jabłka?

– Tak, panie – odparł Hadżaf.

–  Ojcze, niech rycerz ten pokaże jabłka, wszak wiesz, że poślubić mogę tylko tego, 

w czyich dłoniach będą się śmiały – powiedziała Zaira.

Wyciągnął więc Hadżaf ręce przed siebie, lecz jabłka ani myślały się zaśmiać. Płakały 

wciąż tak samo jak wtedy, gdy odebrał je Hussainowi.

–  Ojcze! Rycerz ten podstępem zdobył jabłuszka, dlatego tak płaczą i żalą się na swój 

los! – krzyknęła Zaira.

Hadżaf zatrząsł się ze złości, a jabłka upadły na ziemię i potoczyły się prosto pod 

nogi młodego garncarza. Wystarczyło, aby ten wyciągnął do nich ręce, a wnet śmiały 

się dźwięcznie tak, że aż cały sad tchnął weselem i radością.
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O tym jak papuga wolność odzyskała

1

Dawno, dawno temu gdzieś w dalekiej Syrii mieszkał pewien kupiec, który posiadał 

piękną papugę mówiącą ludzkim głosem. Trzymał ją w zdobnej klatce i bardzo o nią 

dbał. Pewnego razu musiał wybrać się w długą i daleką podróż do Bengalu. Zebrał 

więc całą rodzinę i zapytał każdego domownika, co chciałby otrzymać w prezencie 

z tej wielkiej podróży. Żona chciała perły, córki jedwabie, a synowie muszle z głębi 

mórz. Kupiec nie zapomniał też o swojej przyjaciółce – papudze. 

–  Jaki podarek ci przywieźć z podróży, moja droga towarzyszko? – zapytał, stając 

przed złotą klatką.

– Ach, mój panie! Żyje mi się u ciebie tak dobrze, niczego mi nie brakuje, ale mam 

do ciebie jedną prośbę – rzekła papuga.

– Słucham cię z uwagą – odrzekł kupiec.

–  Kiedy będziesz prawie u celu swej podróży, zobaczysz przy drodze palmę. To będzie 

samotna, wysoka palma stojąca pośród traw. Mieszkają na niej moje siostry i bracia. 

Podejdź do drzewa, przywitaj się i powiedz, że ich pozdrawiam. Powiedz im również, 

że mieszkam u wspaniałego człowieka, który bardzo się o mnie troszczy i niczego 

mi nie brak. Powiedz im też, żeby wspomniały mnie, kiedy będą wolno i swobodnie 

latać. Niech pomyślą o mnie i docenią swą wolność…

–  Dobrze, moja przyjaciółko. Tak zrobię! – odrzekł kupiec i wyruszył w długą drogę.

Kiedy wreszcie prawie dotarł do celu, ujrzał palmę, o której mówiła mu papuga. 

Zatrzymał karawanę i podszedł do drzewa. Na gałęziach aż furkotało od kolorowych 

papuzich piór.

–  Salem! – pozdrowił ptaki mężczyzna. – Jestem kupcem z dalekiej Syrii i przynoszę 

wam wiadomość od waszej siostry, a mojej przyjaciółki. 

Powtórzył słowa, które przekazała mu papuga, co do jednego. Nagle ptasi skrzek 

ustał. Życie na drzewie jakby zamarło, a wszystkie ptaki spadły na ziemię jak rażone 

piorunem.

Kupiec nie rozumiał co się stało, ale bardzo przeraził się efektem, jaki wywołały 

jego słowa. Nie mógł jednak nic zrobić, więc ruszył dalej, aby załatwić w mieście 

Bengal wszystkie swoje sprawy.

Kilka tygodni później powrócił do domu. Uradowanej rodzinie wręczył podarki, ale 

do swojej ukochanej papugi nie chciał podejść. Nie wiedział, jak powiedzieć jej 

o tym, co stało się z jej rodziną. W końcu nadszedł dzień, w którym papuga sama 

go zagadnęła.
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– Czym sobie zasłużyłam mój panie, że mnie unikasz? – zapytała.

Kupiec z bólem serca i łzami w oczach wyznał więc, co wydarzyło się, gdy przekazał 

jej słowa papugom na palmie, a wtedy jego ukochany ptak padł na podłogę swojej 

złotej klatki.

Mężczyzna pomyślał, że jego ukochana papuga umarła z żalu. Długo płakał nad 

stratą, ale w końcu musiał się z nią pogodzić. Zawołał służącego i kazał mu wyrzucić 

ciało papugi z klatki.

Papuga jakby na to czekała. Gdy tylko służący wypuścił ją z dłoni, ta rozłożyła 

skrzydła i odleciała. Hen. W kierunku palm pod Bengalem.



O Ahmedzie, co język 

zwierząt rozumiał

1

Dawno, dawno temu żył szejk Hassan. Kiedy poczuł, że nadchodzi kres jego dni, 

zawołał do siebie swojego syna Ahmeda i rzekł:

–  Zostawiam ci wszystko: moje zwierzęta, bogactwa i klejnoty. Są tylko dwa warunki. 

Codziennie rano rozsyp na podwórzu ziarno dla ptactwa. A w każdy piątek upiecz 

słodki placek i wrzuć go do Nilu.

–  Dobrze, ojcze – powiedział Ahmed, a ojciec jego zgasł.

Lata mijały, a Ahmed ani razu nie zapomniał o obietnicy danej ojcu. Karmił ptactwo 

i pilnował, aby co piątek w wody Nilu rzucać słodki fatir. Żył dostatnio i szczęśliwie, 

aż nastały złe czasy. Stado jego zwierząt zaatakowała zaraza i wybiła do cna, bogac-

twa rozkradli złodzieje, a skrzynia z klejnotami w końcu zaczęła świecić pustkami. 

Nadchodził piątek i po raz pierwszy od śmierci ojca, Ahmed nie miał za co przyrządzić 

słodkiego placka. Usiadł nad brzegiem Nilu i skarżył się głośno na swój los.

Nagle na brzegu ujrzał przedziwną postać. Mężczyzna w nieokreślonym wieku, o wło-

sach wijących się jak strumienie i oczach przejrzystych jak lustro wody, zagadnął go:

–  Słyszałem twe skargi, Ahmedzie. Czy mogę ci jakoś pomóc?

–  Co piątek, panie, wrzucałem do Nilu słodki placek, bo o to prosił mnie przed 

śmiercią mój ojciec – odparł Ahmed. – Ale teraz popadłem w biedę i nawet na to 

mnie nie stać…

–  Czy wiesz, że jestem synem Ducha Nilu i to ja zjadałem twe placki? – odrzekła 

postać. – W głębinach wód stoi pałac mego ojca, chodź ze mną. Zabiorę cię tam. 

Wspólnie znajdziemy radę na twe troski.

–  Mój panie, przecież uduszę się pod wodą – powiedział Ahmed.

–  Nie martw się. Weź mój pierścień i przekręcaj go na palcu, a nic ci się nie stanie. 

Poza tym, jestem przy tobie.

Ruszyli w głębiny wód. Pałac Ducha Nilu okazał się być wspaniały. Otoczony roślin-

nością i kwiatami, o istnieniu których Ahmed nie miał pojęcia. Wokół murów pływały 

wielobarwne ryby i inne wodne stworzenia. 

–  Czy to ty karmiłeś mego syna słodkim fatirem przez tyle lat? – zapytał Duch.

– Tak, panie – odrzekł Ahmed.

–  Bardzo ci za to dziękuję, a w nagrodę spełnię twoje życzenie…

Ahmed sam nie wiedział czemu, ale usłyszał w głowie głos, jakby swego ojca, który 

podpowiadał: „Powiedz, że chcesz rozumieć mowę ptaków i zwierząt! Powiedz, 

że chcesz rozumieć mowę ptaków i zwierząt!”. Powiedział więc:

– Chciałbym rozumieć mowę ptaków i zwierząt.

–  Dobrze – odparł Duch Nilu. – Odtąd jako jedyny na ziemi będziesz ją rozumiał. 

Ahmed powrócił na brzeg rzeki i wnet zorientował się, że słyszy, jakby nad sobą, 



rozmowę. Uniósł głowę i zorientował się, że to rozmawiające papugi. Czar działał. 

Wsłuchał się w szczebiot ptaków. Rozmawiały akurat o tym, że pewien człowiek 

zakopał przed laty pod palmą, na której siedzą, skrzynię złota. 

Ahmed wyczekał do wieczora i pod osłoną nocy przyszedł pod drzewo z łopatą. 

Faktycznie. Pod ziemią ukryta była skrzynia.

Ledwie ją dźwignął, bo po brzegi pełna była złotych monet i szlachetnych kamieni. 

Mężczyzna na nowo stał się bogaty. Zainwestował dobrze pieniądze, kupił wielbłądy 

i zaczął odbywać ze swoją karawaną podróże handlowe. Któregoś dnia, podczas 

jednej z wypraw, zagubił się na pustyni. Usłyszał wtedy, jak jego wielbłądy mówią 

do siebie:

–  Ci ludzie to zawsze błądzą, kończy się woda, a oni kompletnie nie wiedzą, gdzie iść…

–  Idźcie tam, gdzie jest woda – rzekł wtedy do zwierząt, głaszcząc je po garbach.

Wkrótce doszli do oazy. Odpoczywając nad źródełkiem w cieniu drzew, Ahmed 

usłyszał rozmowę żab:

–  Słyszałaś, że córka króla jest ciężko chora, a temu, kto ją uleczy król obiecał jej 

rękę? Nikt nie umie jej pomóc, a flamingi mówiły, że wystarczy dać jej tego żółtego 

ziela, co rośnie przy źródełku.

Ahmed narwał roślin i ruszył do króla ratować chorą dziewczynę. Ta, gdy tylko 

napiła się naparu z ziół, od razu poczuła się lepiej. Uradowany król natychmiast 

zaplanował wesele. 

Pewnego ranka, siedząc ze swą małżonką w ogrodzie, Ahmed usłyszał rozmowę 

dwóch myszy:

–  A słyszałaś, że ponoć odkąd Ahmed został zięciem króla, to przestał ptakom sypać 

ziarno?

–  Tak, a gołębie mówiły, że strzela do nich z łuku dla zabawy!

Ahmed zirytowany cisnął w myszki kamieniem i krzyknął:

– Zamilczcie, wstrętne gryzonie!

–  Do kogo ty mówisz, Ahmedzie? Przecież tu nikogo nie ma – zdziwiła się małżonka.

–  Do tych paskudnych myszy! Obmawiają mnie! Muszę napuścić na nie koty! Wyobraź 

sobie, że plotkują o mnie. Jedynym na świecie człowieku, który rozumie mowę 

ptaków i zwierząt…

Gdy tylko wypowiedział te słowa, dar Ducha Nilu został mu odebrany. Wsłuchiwał 

się w świergot ptaków, pisk myszy, beczenie kóz i szczekanie psów, ale żaden z tych 

dźwięków nie zdradzał mu już jakiejkolwiek tajemnicy. 
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O sułtanie, gazeli

i żebraku Darai

Dawno, dawno temu gdzieś w Sudanie żył żebrak Darai. Mieszkał na ulicy i żywił się tym, 

co znalazł na śmietniku. Pewnego dnia, gdy grzebał w zgniłych owocach wyrzuconych 

przez kupców z targu, znalazł srebrnego talara. Nie posiadał się ze szczęścia i zaraz 

zaczął snuć plany na co wyda monetę. Wtem usłyszał głos wędrownego sprzedawcy:

–  Gazela, piękna, młoda gazela! Kto kupi gazelę?

Darai z zainteresowaniem przyglądał się, jak handlarz chodzi po targu i próbuje 

sprzedać komuś upchnięte w kosz, przerażone zwierzę.

–  Pokaż mi tę gazelę – krzyknął w końcu do handlarza.

Na to usłyszał śmiech innych mężczyzn.

–  Ciebie i tak nie stać na gazelę, żebraku! Nie masz co jeść, mieszkasz na ulicy i chcesz 

cokolwiek kupić? Dobre sobie! – krzyczeli.

–  Pokaż mi tę gazelę – nalegał Darai.

Handlarz podszedł do niego i zaprezentował mu zwierzę, mówiąc, że chce za nie 

srebrnego talara. Darai powiedział więc:

– Dobrze. Kupię ją – i zapłacił.

Mężczyźni na placu nie posiadali się ze zdumienia, a potem zaczęli znów wyśmiewać 

się z biedaka, że jedynego talara, jakiego miał wydał na kupno gazeli.

–  I co ty z nią zrobisz? – krzyczeli, wytykając go palcami.

Darai zabrał zwierzę w góry, gdzie zwykł nocować. Opiekował się nim troskliwie 

i karmił, często odejmując sobie jedzenie od ust. 

Któregoś dnia, ku wielkiemu zaskoczeniu Darai, antylopa przemówiła ludzkim głosem.

–  Dobry panie, jesteś tak wspaniałym opiekunem. Przy tobie urosłam na rączą i silną 

gazelę, już czas, abym ci się zrewanżowała i oddała tobie przysługę. Odejdę teraz, 

przez jakiś czas mnie nie będzie, ale wrócę i cię uszczęśliwię.

–  Dobrze gazelo – odparł zasmucony Darai.– Ale czy wrócisz na pewno? Bardzo się 

do ciebie przywiązałem, jesteś moją przyjaciółką…

–  Na pewno wrócę, czekaj na mnie – powiedziała i ruszyła w dal.

Wędrowała wiele dni i nocy, aż wreszcie postanowiła odpocząć. Położyła się pod 

drzewem i usnęła. Kiedy się obudziła, rozejrzała się wkoło i zaczęła grzebać kopytkiem 

w ziemi. Nagle coś brzdęknęło, a jej oczom ukazał się wielki, błyszczący diament. 

„Gdybym dała go mojemu panu, to nigdy by mu już niczego nie brakowało… Ale nikt 

nie uwierzy biedakowi, że znalazł tak drogocenny kamień. Nie, muszę to załatwić 

inaczej…” – pomyślała, po czym chwyciła diament w pyszczek i ruszyła przed siebie. 

W końcu, po wielu dniach wędrówki, stanęła u bram wspaniałego miasta. „Teraz albo 

nigdy” – powiedziała do siebie i pogalopowała prosto przed tron sułtana. 
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Gdy stanęła przed obliczem możnego pana, upuściła u jego stóp kamień.

–  Kim jesteś i skąd przynosisz tak drogocenną rzecz? – zapytał zaskoczony władca.

–  Jestem sługą wielkiego sułtana Darai z dalekiego kraju, a to jego dar dla ciebie, 

panie – powiedziała gazela.

–  Wspaniały! – zachwycił się sułtan. – Słudzy! Napoić gazelę i przygotować jej 

w różanym ogrodzie miejsce do odpoczynku! – wydał rozkaz.

Przez kilka dni gazela odpoczywała w pałacu sułtana, korzystając z najlepszej opieki. 

W końcu odbyła z władcą poważną rozmowę. 

–  Mój pan, sułtan Darai, jest bardzo bogaty i wspaniały. Chciałby ożenić się z twoją 

córką – powiedziała Gazela.

–  Zgadzam się! – powiedział sułtan. – Niech orszak twojego pana po nią przyjedzie.

Antylopa się nieco zmartwiła, bo przecież Darai nie miał żadnego orszaku i bogactw, 

ale nocą udała się do lasu, aby tam porozmawiać z pawiem.

–  Pawiu, potrzebuję twojej pomocy. Znajdź dla mego pana jakieś królestwo bez 

władcy, którym mógłby rządzić, ubierz go w drogocenne szaty i zorganizuj orszak, 

którym zawieziemy do niego córkę sułtana.

Paw spełnił wszystkie jej prośby i już po kilku dniach orszak wraz z córką sułtana i jej 

pokaźnym posagiem ruszył w kierunku miasta, którym zaczął rządził Darai. 

Dni płynęły teraz dla biedaka zupełnie inaczej. Miał piękną żonę, opływał w bogactwa, 

zarządzał własnym królestwem… Był tak zajęty swoim nowym życiem, że zapomniał 

o antylopie, która od wielu dni chciała z nim porozmawiać, ale nie miała ku temu 

okazji. W końcu zasmuconemu zwierzęciu nie pozostało nic innego, jak wystawić 

swego pana na próbę. Zawołała do siebie kozę i rzekła:

–  Idź do Darai i powiedz mu, że umieram. Powiedz, że przed śmiercią chcę z nim 

porozmawiać.

Koza przekazała wiadomość, ale Darai nie był zainteresowany. Był zaabsorbowany 

sobą, bogactwem, wspaniałą żoną i nie chciał wracać do starych czasów.

–  Kozo, powiedź gazeli, że naprawdę nie mam dla niej czasu… – zbył zwierzę mach-

nięciem ręki.

Gazeli prawie pękło serce, ale wiedziała też, co musi zrobić. Stuknęła kopytkami…

Nagle córka sułtana obudziła się w swojej komnacie w domu ojca i pomyślała: „ależ 

miałam dziwny sen…”. W tym samym czasie Darai, głodny, odziany w łachmany obudził 

się na ulicy. Sam, bez gazeli i nic nie pamiętając.

Jego życie toczyło się jak dawniej. 
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Dlaczego kraby mają skorupy

Dawno, dawno temu w małej, afrykańskiej wiosce żyła matka z córką. Od kiedy 

zmarł ojciec dziewczyny, ta zbuntowała się przeciwko matce i nie chciała wcale jej 

pomagać w domu, ani wykonywać żadnych jej poleceń. Kiedy matka prosiła ją, aby 

przyniosła wodę, to ta się dąsała, kiedy chciała, żeby pomogła jej sprzątać, ta na 

nią warczała. 

–  Spotka cię straszny los, jak będziesz się tak zachowywać! – któregoś dnia zdener-

wowała się kobieta.

Za jakiś czas matka znów poprosiła córkę o przyniesienie wody.

–  Czemu sama sobie nie przyniesiesz? Przecież masz tak jak ja ręce i nogi?! Przecież 

możesz to zrobić sama! – wrzeszczała dziewczyna.

Matka nie wytrzymała, wzięła kij i zaczęła nim okładać swoje dziecko. Tego z kolei 

nie wytrzymała dziewczyna.

–  Skoro tak mnie potraktowałaś, to odchodzę! – powiedziała.

Spakowała swoje rzeczy i odeszła. Nie wiedziała dokąd ma iść, bo nie miała żadnej 

rodziny ani przyjaciół. Poszła więc do lasu. Wędrowała przez kilka godzin, aż doszła 

do małej farmy. Zamieszkiwała ją pewna staruszka. Dziewczyna nigdy w życiu nie 

widziała tak starej osoby. Podeszła, żeby się przywitać, a kobieta spojrzała jej 

w oczy i powiedziała:

–  Nic nie mów, wiem kim jesteś. Twoja matka chciała wychować cię na dobrego 

człowieka, ale jej nie słuchałaś. Myślałaś, że wiesz lepiej… To teraz się przekonasz… 

Zapraszam, moja droga – powiedziała chłodno.

Staruszka dała dziewczynie kąt do spania i jedzenie. Następnego ranka zabrała ją na 

pole, gdzie uprawiała maniok, fasolę i pochrzyn.

–  To, co widzisz, to moja farma. Będziesz mi na niej pomagać. Za każdym razem, gdy 

wyślę cię po jakieś warzywa, one będą do ciebie mówić. Jedne będą twierdzić, że 

są za młode, inne powiedzą, że ledwo zostały posadzone i nie są dojrzałe. Masz to 

ignorować i wybierać te, które protestują najgłośniej – rzekła.

Jeszcze tego samego popołudnia staruszka posłała dziewczynę na pole, by ta 

przyniosła jej trochę manioku i pochrzynu na kolację.

Tak, jak zapowiedziała kobieta, rośliny przekrzykiwały się nawzajem, przekonując 

dziewczynę, żeby nie wybierała akurat ich. Była przerażona. Nigdy nie słyszała takich 

wrzasków, ale zebrała całą siłę, aby spełnić życzenie staruszki. 

Kiedy wróciła do chaty, starsza pani kazała jej rośliny umyć, poobierać, rozgnieść 

i ugotować, a potem wysłała ją za dom, by stamtąd przyniosła garnek zupy, którą 

chciała podgrzać. Gdy posiłek został przygotowany, starsza pani usiadła przy 

stole i zaczęła jeść. Dziewczyna się dosiadła i chciała sobie nałożyć porcję. Wtedy 

staruszką ją powstrzymała.
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–  Nawet o tym nie myśl – powiedziała. – Zanim pozwolę ci zjeść, musisz zgadnąć, 

jak mam na imię. 

Dziewczyna bezskutecznie wymieniała wszystkie najpopularniejsze imiona, ale żadne 

nie było właściwe. W tym czasie gospodyni zjadła i nakazała dziewczynie wziąć 

dzban i iść nad rzekę po wodę. 

Na brzegu rzeki ta napotkała kraba.

–  Hej, dziewczynko! Chyba wiem, czym się martwisz. Ta stara wiedźma kazała ci zgad-

nąć, jak się nazywa? Nie bój się, pomogę ci. Znam ją bardzo dobrze – powiedział 

krab.

–  Oj tak, pomóż mi, jeśli możesz – z płaczem w głosie powiedziała dziewczyna. 

–  Starsza pani nazywa się Zeglo – zdradził tajemnicę krab.

Gdy to usłyszała, zaczęła skakać z radości. Zaczerpnęła wody do dzbana i ruszyła 

do chaty tanecznym krokiem. Niestety, straciła równowagę i naczynie wypadło jej 

z rąk, rozbijając się w drobne kawałki. 

Znów zaczęła płakać. Widziała, że kobieta będzie wściekła. 

Gdy doszła na farmę, wyznała:

–  Zeglo, potknęłam się, a dzban się rozbił…

–  A kto ci powiedział, jak mam na imię? – spytała starsza pani.

– Powiedział mi krab…

–  A to plotkarz! – zirytowała się Zegla. – Zaraz mu dam nauczkę!

Wzięła kij i tykwę i ruszyła nad rzekę. Zamierzała srogo ukarać kraba za jego niedys-

krecję. Zastała go grzejącego się w piasku nad wodą.

–  Czemu powiedziałeś, jak się nazywam? – zapytała.

–  Czemu się denerwujesz? – spokojnie odparł krab. – Czy to jakaś tajemnica?

To jeszcze bardziej zirytowało staruszkę. Podniosła kij i zaczęła okładać go po plecach.

–  Co ty robisz?! – odskoczył krab. – Czemu mnie bijesz? Poczekaj, już ja ci pokażę!

Krab zaczął obrzucać staruszkę białym piaskiem z dna rzeki. Sypał nim prosto na jej 

głowę, a jej włosy stawały się coraz jaśniejsze, jakby piasek je oklejał i stapiał się z nimi.

Wściekła staruszka cisnęła tykwą w zwierzaka, a ta utknęła na jego plecach, tworząc 

jakby skorupę. Krab próbował ją strząsnąć z pleców, staruszka próbowała otrzepać 

białe włosy, ale nic z tego.

To właśnie dlatego kraby mają pancerze, a starsze panie siwe, prawie białe włosy.



Dawno, dawno temu pewien młodzieniec miał sen. Śniło mu się, że ożenił się z piękną 

i wspaniałą córką sułtana. Sen tak go uradował, że opowiadał o nim wszystkim: 

rodzinie, przyjaciołom, znajomym i obcym na ulicy. Nic więc dziwnego, że w końcu 

opowieść o jego nocnych marzeniach dotarła i do samego sułtana. Zdenerwował 

się on okrutnie, że jakiś zwykły młodzieniec śmie śnić o jego ukochanej córce. Kazał 

go pojąć i uwięzić w pałacowym lochu.

Zrozpaczeni rodzice biednego chłopaka udali się po radę i pomoc do mędrca Alego.

–  Pomogę wam! – powiedział po namyśle mędrzec i już nazajutrz, z kilofem na 

ramieniu, ruszył pod pałac władcy.

Mędrzec Ali zaczął kopać dół pod samym murem pałacu. Walił kilofem w skamieniałą 

ziemię, aż hałasem zainteresowali się służący sułtana.

–  Co robisz, człowieku?! – pytali, ale Ali nie odpowiadał, tylko pracował ile sił.

W końcu odgłosy dobiegły i do pańskich uszu. Sułtan wyszedł przed pałac i krzyknął 

do Alego:

– Co robisz, człowieku?!

– Szukam skarbu, mój panie – rzekł mędrzec.

– Jakiego skarbu? – zdziwił się władca.

–  Śniło mi się, że mój ojciec zakopał tu, pod murem twego pałacu, skarb i właśnie 

go szukam – odpowiedział Ali.

–  To jakieś bzdury! Twój ojciec nie miał żadnego skarbu, a nawet jeśli, to z pewnością 

go tu nie zakopał! Przestań hałasować i kopać! – zirytował się sułtan.

–  Ależ mój panie, tak mi się przyśniło, więc to musi być prawda – spokojnie odparł Ali.

–  Głupcze! Przestań! To tylko sen! Przecież sny nie mają nic wspólnego z rzeczywi-

stością! – wykrzykiwał władca.

Ali jakby na to czekał. Przestał kopać, oparł się o kilof i spokojnie rzekł:

–  Tak? Skoro sen to nie rzeczywistość, to czemu więzisz biednego chłopaka, któremu 

śmiał się przyśnić ożenek z twoją piękną, wspaniałą córką?

Sułtanowi nie pozostało nic innego, jak kazać uwolnić chłopaka.

Mędrzec Ali spokojnie zarzucił kilof na ramię i z uśmiechem na ustach poszedł powoli 

do domu.

Sen
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Niekochana

Dawno, dawno temu w małej, jemeńskiej wiosce żyła sobie pewna dziewczyna. 

Jej rodzice zmarli, gdy była bardzo mała, a los zrządził tak, że musiała zamieszkać 

ze starym mężczyzną i jego żoną, którzy stali się jej opiekunami. Starzec był rybakiem, 

ale kiepskim. Jego połowy ledwo starczyły, aby nie umarli z głodu. Żona starca była 

bardzo nieprzyjemną, złą i okrutną kobietą. Dziewczyna mieszkała z nimi, ale było 

jej bardzo ciężko, ponieważ stary mężczyzna i jego żona jej nie kochali. Dlatego też 

sąsiedzi nazwali ją Mehazelo, czyli „niekochana”.

Lata mijały, a dziewczyna dorastała. Stała się wysoka, smukła i piękna. Nie miała nic, a na 

swoje utrzymanie musiała ciężko pracować. Mimo to, była dla innych dobra i uczynna.

Pewnego dnia starzec i Mehazelo poszli nad morze, aby łowić ryby. Stary ciągnął 

sieci, ale złapała się w nie tylko jedna, mała rybka, która nie dość, że nie zaspokoiłaby 

głodu nawet jednej osoby, to w dodatku miała na grzbiecie dziwny, ostry kolec. Rybak 

i tak wsadził ją do kosza i próbował złowić coś więcej.

Nagle kolczasta rybka zaszeptała do Mehazelo ludzkim głosem:

–  Puść mnie, Mehazelo! Wypuść mnie do morza! Może cię kiedyś ocalę – rzekła.

–  Nie mogę – powiedziała dziewczyna. – Rybak i jego żona to źli ludzie. Nie darują 

mi, jeśli cię wypuszczę. Nie mamy co jeść, musisz mi wybaczyć…

–  Zostaw mnie, proszę! Jeśli będzie ci źle, pomogę ci! – powiedziała ryba. – Wystarczy, 

że przyjdziesz na brzeg morza, staniesz na tym kamieniu i zaśpiewasz:

„Rybko! Moja przyjaciółko!

Jest mi źle, ratuj mnie!”

– I pomożesz mi? – dopytywała Mehazelo.

–  Przypłynę i cię ocalę, przysięgam. Zanim wrzucisz mnie do morza, ukłuję cię moim 

kolcem. Powiesz starcowi, że wyskoczyłam z kosza, a jak chciałaś mnie tam znów 

włożyć, to cię pokłułam i rzuciłam się do wody.

Mehazelo zlitowała się nad rybką i zrobiła tak, jak jej kazała. Rybakowi powiedziała 

to, co ustaliły, ale ten tylko na nią nawrzeszczał i powiedział, że za karę nie dostanie 

jedzenia i pójdzie spać głodna.

Kilka tygodni później młody sułtan organizował ucztę dla wszystkich mieszkańców 

swojego królestwa. Starzec i jego żona również zostali zaproszeni na to święto, ale 

stanowczo zabronili iść na nie Mehazelo.

–  Zachciało ci się świętowania? – gderała żona rybaka. – A więc proszę! Oto twoje 

świętowanie! Masz tu worek z pomieszanymi ziarnami pszenicy, kukurydzy, owsa 

oraz ryżu. Wrócimy o wschodzie słońca. Jeśli do naszego powrotu nie uda ci się 

oddzielić ich od siebie, to marny twój los!

I tak dziewczyna została sama w chacie, płacząc nad swoją dolą, nie wiedząc co 

ma począć. Nagle przypomniała sobie obietnicę rybki. Pobiegła więc nad morze, 

stanęła na kamieniu i zaśpiewała:

1



„Rybko moja, przyjaciółko!

Jest mi źle, ratuj mnie!”

Nim skończyła śpiewać, z głębin wynurzyła się rybka, która wnet zmieniła się w piękną 

dziewczynę. Delikatnie gwizdnęła, a z drzew sfrunęły ptaszki. Jednym kazała oddzie-

lać pszenicę, drugim kukurydzę, trzecim owies, a pozostałym ryż. Było ich tak wiele, 

a praca szła im tak sprawnie, że Mehazelo zyskała pewność, że zadanie zostanie 

wykonane przed świtem.

Dziewczyna, w którą przemieniła się ryba, pomogła Mehazelo nie tylko z okrutnym 

zadaniem od żony rybaka. Podarowała jej także piękną, czerwoną suknię haftowaną 

srebrem i piękne bransoletki na ręce i nogi.

Razem ruszyły na ucztę do sułtana. Po drodze, gdy mijały strumień, Mehazelo zatrzy-

mała się, aby się umyć. Gdy obmywała wodą stopy, jedna z bransolet zsunęła się 

do wody. W miejscu tym było tak głęboko, że dziewczyna nie mogła sięgnąć pod 

ozdobę. A gdy próbowała to uczynić, zahaczyła o wystający z wody konar. Jej piękny 

pukiel włosów został wyrwany. Cóż było robić? Dziewczęta pobiegły na ucztę. Tam 

bawiły się, jadły i świętowały, a przed świtem wróciły do domu. Dziewczyna–ryba 

zniknęła w falach, a Mehazelo włożyła starą suknię i czekała. Gdy starzec i jego żona 

wrócili do chaty, ziarno było podzielone i spoczywało w osobnych workach.

Tego samego dnia słudzy sułtana zabrali nad strumień wielbłądy, aby mogły się 

porządnie napić i ochłodzić. Zauważyli, że w wodzie coś błyszczy. Jeden ze sług 

zanurkował w toń i podniósł z dna bransoletę. Inny służący w tym czasie znalazł długi 

kosmyk ciemnych włosów wplątany w gałęzie. Słudzy pobiegli do sułtana i pokazali 

mu to, co znaleźli.  

Młody władca bardzo się zainteresował znaleziskiem, bo szukał narzeczonej, a bran-

soleta i kosmyk długich, pięknych włosów zrobił na nim wrażenie.

–  Znajdźcie mi dziewczynę, do której należy ozdoba i pasmo włosów! Ona zostanie 

moja żoną! – nakazał służącym.

Wierni słudzy chodzili od domu do domu, od wioski do wioski. Przymierzali bransoletkę 

każdej dziewczynie, ale zawsze była za duża. Do żadnej też nie pasowało pasmo 

ciemnych, długich włosów. W końcu trafili do chaty starego rybaka i jego żony.

– Mieszka tu jakaś dziewczyna? – zapytali.

–  Nie. Tylko ja i moja stara żona – odrzekł rybak.

– Na pewno? – dopytywali.

– Cóż… Mieszka tu też sierota, którą się opiekujemy – powiedział mężczyzna.

– Przyprowadź ją – nakazali słudzy sułtana.

Ku ich wielkiemu zdziwieniu i włosy i bransoletka pasowały jak ulał. Słudzy pospieszyli 

do swego pana, aby przekazać mu wiadomość. Jeszcze tego samego dnia władca 

przesłał rybakowi piękny prezent, a wkrótce odbył się wspaniały ślub. Młody sułtan 

i jego wybranka żyli długo i szczęśliwie.
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Tańczące kozy

Dawno, dawno temu w górach dalekiego Jemenu, na porośniętym roślinnością,  

zielonym wzgórzu stał klasztor. Zamieszkiwali go wielce pobożni i mądrzy mnisi. Czas 

spędzali na pracy i modlitwach, a że bardzo interesował ich świat i rządzące nim 

prawidłowości, to wnikliwie obserwowali rośliny, zwierzęta, zjawiska astronomiczne 

i wszystko, co ich otaczało.

Któregoś dnia, jeden z mnichów wędrując wzdłuż murów klasztoru, napotkał stado  

kóz pasących się na polanie. Zwierzaki skubały trawę i krzewy porastające sło-

neczne zbocze. Były przy tym niezwykle wesołe i radosne. Skakały i brykały pełne sił,  

a momentami zdawały się wręcz tańczyć w trawach. Ich harce trwały i trwały,  

a zwierzęta wyglądały tak, jakby ich siły były niespożyte. 

Mnich przyglądał się im bacznie i zastanawiał się: „skąd one mają tyle energii?”. 

Przez dłuższy czas myślał nad tym, co widzi, ale nie był w stanie pojąć źródła 

radości zwierząt. 

Minęło kilka dni, a mnich, zbierając chrust, znów napotkał stado kóz i znów ich żwawe 

zachowanie zwróciło jego uwagę. Kozy zdawały się mieć wręcz magiczne zdolności 

odradzania swoich sił. Mimo że od czasu do czasu kładły się na łące i odpoczywały, 

to bardzo szybko wstawały, skubały krzewy i znów brykały jak szalone. Ich aktyw-

ność znacznie różniła się od zachowania kóz hodowanych przez mnichów za murami 

klasztoru. Owszem – przyklasztorne kozy też brykały i budziły swoim zachowaniem 

wiele radości, ale potrzebowały zdecydowanie więcej czasu na odpoczynek niż te, 

które obserwował… Wszystko to frapowało mnicha na tyle, że wrócił do świątyni 

i podzielił się swoimi spostrzeżeniami z przeorem i kilkoma braćmi. Po chwili namysłu 

mnisi postanowili wspólnie udać się za mury, ukryć i obserwować zwierzaki, licząc 

na to, że odkryją sekret tryskających energią, tańczących kóz. 

Kilka godzin później, schowani w gałęziach drzew i trawach mnisi, obserwowali  

zwierzęta. Kozy przywędrowały na polanę i zaczęły skubać trawę. Na początku ich 

zachowanie wydawało się zupełnie zwyczajne, jednak kiedy zaczęły skubać czer-

wone owoce jednego z krzewów, nagle wstąpiły w nie nowe siły! Czyżby sekret ich 

tanecznego kroku i niespożytej energii tkwił w tajemniczej roślinie?

Braciszkowie obserwowali zwierzęta jeszcze przez jakiś czas, a gdy słońce zaczęło 

chylić się ku zachodowi zerwali kilka sztuk czerwonych owoców i zabrali do klasztoru. 

Przez parę chwil zastanawiali się nad tym czy zjeść je surowe, czy może w jakiś sposób  

przyrządzić, aż w końcu postanowili zagotować je w wodzie… Okazało się, że napar 

z rośliny działa na człowieka zupełnie tak, jak na kozy – w mnichów wstąpiła nowa 

energia! 
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Choć wieczór zdążył zmienić się już w późną noc, czuli się jakby ledwo co wstali 

i to po długiej, relaksującej drzemce. Nie minęło kilka dni, a cały klasztor raczył 

się napitkiem, który zabierał mnichom senność, a dawał energię do całonocnych 

modlitw i ciężkiej pracy. 

Wkrótce wieść o odkryciu mnichów rozeszła się po całym kraju, a potem po całym 

świecie. I tak właśnie ludzkość poznała kawę – pobudzający napój, bez którego świat 

nie byłby dziś taki sam. Turcy cenią ją tak bardzo, że codziennie odprawiają modły 

za mnichów, którzy zainteresowali się tańczącymi kozami i dzięki swej ciekawości 

upowszechnili kawowe ziarna.
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