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Telaga Warna
Bóg daje ka¿demu mê¿czyŸnie jego dzieñ œwiêtoœci, a ka¿dej kobiecie jej dzieñ diabelski

Bardzo dawno temu m¹dry i sprawiedliwy w³adca o imieniu Prabu rz¹dzi³
niewielkim królestwem w zachodniej Jawie. By³ to szczêœliwy okres dla wszystkich
poddanych. Czas by³ spokojny, w³adca szczodry, a lud pracowity. Jedna tylko zgryzota
gnêbi³a królewsk¹ parê — nie mieli potomstwa. Po kilku latach król Prabu uda³ siê
do pustelni w lesie. D³ugo i ¿arliwie modli³ siê do Boga o dziecko. Stwórca wys³ucha³
wreszcie b³agañ monarchy i obdarzy³ go piêkn¹ córk¹. Jedynaczka jaœnia³a urod¹.
By³a bystrym dzieckiem i umia³a wykorzystywaæ mi³oœæ rodziców do spe³niania swych
zachcianek. Z roku na rok stawa³a siê coraz bardziej egoistyczna i samolubna. Mimo
to poddani bardzo j¹ kochali. Na siedemnaste urodziny ksiê¿niczki przynieœli do pa³acu
wiele z³otych monet i szlachetnych kamieni. Król poleci³, aby jubiler wykona³ ze z³ota
piêkny naszyjnik. W czasie uroczystoœci, w której uczestniczy³o wielu znamienitych
mieszkañców królestwa, wrêczono pannie misterny naszyjnik na jedwabnej
poduszeczce. Ta, spojrzawszy na niego, ze z³oœci¹ rzek³a:
— Jest paskudny. Takiego nie chcê.
Rzuci³a naszyjnik na marmurow¹ posadzkê pa³acu. Rozpad³y siê z³ote ogniwa,
potoczy³y siê klejnoty na wszystkie strony. Rozp³aka³a siê królowa. Zebrani zaczêli
jej wtórowaæ. Po chwili p³aka³ ju¿ ca³y t³um zgromadzony w pa³acu i na dziedziñcu
przed nim. Oburzy³a siê Ziemia. Wzgardzono jej klejnotami i kruszcem. Pêk³a
posadzka w pa³acu, a przez szczelinê zaczê³y wydobywaæ siê strugi wody. Po
krótkim czasie zaton¹³ ca³y pa³ac. W jego miejscu znajduje siê dziœ w miejscowoœci
Puncak w zachodniej Jawie szmaragdowe jezioro nazywane Telaga Warna, czyli
Jezioro Pe³ne Kolorów.
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Stara kobieta i ryby
Ga³¹Ÿ bez morza nie stanie siê rej¹

Dawno temu ¿y³a na Jawie biedna stara kobieta, która nic nie wiedzia³a o Bogu.
Nie umia³a siê modliæ, a z powodu swego ubóstwa by³a przez wszystkich odtr¹cona.
Pewnego razu, w czasie wielkiej suszy, przechodzi³a ko³o wysychaj¹cego stawu.
Zobaczy³a, jak wymêczone ryby, wystawiwszy swe pyszczki nad wodê szepta³y:
— Panie, Panie, zeœlij nam deszcz, aby ten nape³ni³ staw, bo ju¿ d³u¿ej nie
wytrzymamy.
Kobieta zatrzyma³a siê zdziwiona, przys³uchuj¹c siê, do kogo zwracaj¹ siê biedne
ryby. Jej zdziwienie by³o jeszcze wiêksze gdy nagle spad³ obfity deszcz, przynosz¹c
och³odê i nape³niaj¹c staw wod¹. Zrozumia³a wtedy, ¿e jest jakiœ Bóg, który lituje siê nad
biednymi i pokrzywdzonymi. Wróci³a do domu i zaczê³a siê g³oœno modliæ, wypowiadaj¹c
s³owa podobne do tych, które mówi³y ryby:
— Panie, Panie, zlituj siê nad moj¹ bied¹. Wspomó¿ mnie, gdy¿ nie przetrwam
d³u¿ej.
Modli³a siê d³ugo i g³oœno, wzywaj¹c imiê Allaha. Za œcian¹ jej izdebki mieszka³
nie¿yczliwy s¹siad. Przeszkadza³y mu g³oœne westchnienia i zawodzenia biedaczki.
Tote¿ kiedy zmêczona wreszcie usnê³a, zebra³ w worek kupkê kamieni i odpadków,
i wrzuci³ go do jej ubogiej izdebki. Œmia³ siê przy tym:
— Myœlisz, babo, ¿e Bóg nie ma nic innego do roboty, jak tylko wys³uchiwaæ twoich
lamentów. Masz oto swoje wymarzone z³oto!
Rano, gdy kobieta siê obudzi³a, zobaczy³a woreczek na pod³odze. Otworzy³a go...
a w œrodku by³o pe³no z³otych monet.
O tego dnia nie zazna³a ju¿ wiêcej biedy i umia³a modlitw¹ dziêkowaæ Bogu za
okazane ³aski.
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M¹dry król Salomon
Tchórzliwy umiera dziesiêæ razy, odwa¿ny tylko raz

Pewnego razu wydra poprosi³a kanczyla — ma³ego zwierzaczka przypominaj¹cego
jelonka, nazywanego niekiedy „mysim jeleniem”, aby popilnowa³ jej dziecko, gdy¿ ona
musi iœæ do rzeki upolowaæ wielk¹ rybê.
— Dobrze przyjació³ko — odpar³ kanczyl.
Kiedy jednak wydra wróci³a do nory ze z³owionymi rybami, zobaczy³a, ¿e jej dziecko
jest nie¿ywe i p³askie, jakby ktoœ je nadepn¹³. Krzyknê³a:
— Dlaczego nadepn¹³eœ moje dziecko? Mia³eœ je pilnowaæ!
— To nie moja wina, przyjació³ko. Wiesz, ¿e jestem przewodnikiem w tañcu wojennym
i kiedy dziêcio³ zacz¹³ uderzaæ w wielki bêben, musia³em zacz¹æ taniec, aby og³osiæ
wszystkim, ¿e zaczynamy wojnê. Wtedy, tañcz¹c nadepn¹³em twego ma³ego. To nie
moja wina, ale dziêcio³a.
Sprawa by³a skomplikowana. Zwierzêta zdecydowa³y siê, aby rozs¹dzi³ ja m¹dry
król Salomon. Ten wys³ucha³ obu stron i zdecydowa³ siê wezwaæ dziêcio³a, który wali³
w bêben wojenny.
— Czy wali³eœ w bêben wojenny? Wszak z tego powodu kanczyl zacz¹³ taniec
i nadepn¹³ synka wydry.
— Tak, panie, ale to nie moja wina — odpar³ dziêcio³. — Wiesz, panie, ¿e jestem
g³ównym bêbnist¹ wojennym. Zacz¹³em alarm, jak tylko zobaczy³em wielk¹ jaszczurkê,
która zak³ada³a swój miecz i szykowa³a siê na wojnê. To ona jest winna!
— Wezwijcie wielk¹ jaszczurkê — powiedzia³ król Salomon — niech wyt³umaczy,
dlaczego zak³ada³a miecz, szykuj¹c siê na wojnê. Wszak z tego powodu dziêcio³ zacz¹³
waliæ w bêben i wzywaæ wszystkich do walki, a kanczyl musia³ odtañczyæ wojenny
taniec. Przecie¿ wtedy nadepn¹³ synka wydry i ten zgin¹³.
Wielka jaszczurka, gdy tylko przyby³a, t³umaczy³a, ¿e to nie jej wina.
— Dlaczego? — zapyta³ król.
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— Wiesz, panie, ¿e jestem Stra¿nikiem Miecza Wojny i zbrojê siê zawsze, gdy ujrzê, i¿
wielki ¿ó³w zak³ada tarczê. A przecie¿ tego w³aœnie dnia ¿ó³w przyszed³ z tarcz¹. On jest
winien!
— Wezwaæ wielkiego ¿ó³wia — nakaza³ w³adca. Gdy ten siê zg³osi³, tak szybko, jak
na to pozwala³y mu krótkie nó¿ki, król zapyta³ groŸnie:
— Dlaczego owego dnia za³o¿y³eœ tarczê? Przez ciebie wielka jaszczurka uzbroi³a
siê w miecz myœl¹c, ¿e bêdzie wojna, dziêcio³, widz¹c j¹ z mieczem, zacz¹³ uderzaæ
w bêben, a wtedy „mysi jelonek” rozpocz¹³ taniec wojenny. W efekcie nadepn¹³ dziecko
wydry, którego mia³ pilnowaæ. Ty jesteœ sprawc¹ nieszczêœcia! Czy¿ nie?
— O, panie, w³adco sprawiedliwy, wys³uchaj mnie nieszczêœliwego. Za³o¿y³em
sw¹ tarczê, szykuj¹c siê na wojnê, bo zobaczy³em, ¿e wielki krab uzbroi³ siê w trójz¹b.
Zawsze mam byæ gotowy do walki, kiedy ujrzê kraba uzbrojonego. To chyba on jest
winien ca³ego zamieszania i nieszczêœcia, panie?
— Wezwaæ mi tu kraba — nakaza³ król Salomon.
Gdy przyby³ oskar¿ony, król zapyta³:
— Czemu zbroi³eœ siê w trójz¹b, powoduj¹c póŸniej tyle zamieszania i na koniec
œmieræ dziecka wydry?
— O, panie, wybacz mi, ale widzia³em, jak ryby szykuj¹ siê do wojny, mocuj¹c swe
oœcienie. To przez nie ja uzbroi³em siê w trójz¹b.
— Wezwaæ królow¹, rybi¹ matkê. Niech siê wyt³umaczy, dlaczego nastroszy³a swe
oœcienie.
Gdy ta przyby³a, król zapyta³ groŸnie:
— Na co by³y ci oœcienie? Przecie¿ kiedy zobaczy³ je krab, myœla³, ¿e szykuje siê walka,
i uzbroi³ siê w trójz¹b, zaœ widz¹c to, ¿ó³w za³o¿y³ wielk¹ tarczê i da³ sygna³ jaszczurce,
by te¿ za³o¿y³a miecz. Wtedy dziêcio³ zacz¹³ waliæ w bêben wojenny a kanczyl zacz¹³
swój wojenny taniec i zadepta³ dziecko wydry, którego mia³ pilnowaæ. To ty jesteœ winna
ca³ego zamieszania i œmierci tego dziecka!
— Panie, pozwól, ¿e siê wyt³umaczê — rzek³a matka ryb. — Widzia³am, jak wydra
szykowa³a siê do polowania na nas i wyda³a nam wojnê. To ona jest winna. My, ryby,
tylko szykowa³yœmy nasze oœcienie do obrony. Nie chcia³yœmy wojny!
Król Salomon zastanowi³ siê i przyzna³ racjê rybiej matce. Orzek³, ¿e wydra sama jest
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Wieœniak i „mysi jelonek”
Koñ w³asnych dzieci nie nosi, ci zaœ, których nosi, nie s¹ jego dzieæmi

Pewnego dnia kanczyl przechodzi³ obok ogrodu wieœniaka, który uprawia³ na
sprzeda¿ ogórki, kardy i s³odkie kartofle.
— Mmmm... jak tu piêknie pachnie, westchn¹³ — pojad³oby siê — rozmarzy³ siê
³akomczuch. Ale wieœniacy s¹ m¹drzy, potrafi¹ strzec swoich skarbów — pomyœla³.
Odszed³ kawa³ek, ale znów dolecia³ go kusz¹cy zapach warzyw.
Mo¿e trochê z boku ogródka uda mi siê skubn¹æ bez ryzyka — pomyœla³. Skrada³ siê
z boku grz¹dek. Ju¿ mia³ chwyciæ za ogórek, gdy nagle trach... Coœ zgrzytnê³o i pu³apka
przytrzasnê³a mu nó¿kê. Szarpa³ siê i szarpa³ a ból stawa³ siê coraz wiêkszy. Wreszcie
opad³ z si³ i czeka³ na swój los.
Przyszed³ wieœniak, popatrzy³ i siê obliza³.
— Piêkny okaz — powiedzia³. — Bêdzie w sam raz na jutrzejszy obiad. Przychodz¹
s¹siedzi, bêdzie ich czym ugoœciæ.
Zabra³ biedaka do worka i zamkn¹³ w zagrodzie dla kóz.
— Czekaj tu spokojnie do jutra. Wtedy ciê odwiedzê, ha, ha, ha...
W nocy coœ podbieg³o i zaczê³o obw¹chiwaæ zagrodê. By³ to pies ogrodnika.
— Co tam robisz w zagrodzie? — zapyta³. — Czy mój pan ciê z³apa³?
— Ale¿ sk¹d¿e — zaprzeczy³ kanczyl. — Wiesz, ¿e bêdzie jutro uroczysty obiad. Ju¿
zjechali siê goœcie. Zabrak³o w chacie miejsc do spania i ja œpiê tutaj. Jutro mam byæ
goœciem honorowym!
— Ty goœciem honorowym? Ja zawsze wiernie s³u¿y³em w tym domu. Ja powinienem
nim byæ!
— Masz racjê, bracie — powiedzia³ ma³y — naprawdê by³eœ wierny. Mogê ci
odst¹piæ swoje miejsce. WleŸ do zagrody.
Pies otworzy³ zagrodê, zaj¹³ miejsce kanczyla i podziêkowa³ mu.
— Baw siê jutro dobrze, bracie! — zawo³a³ malec i pobieg³ do lasu.
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Zaczarowana rzeka
Gdy wioska p³onie, wznosz¹ siê dymy. Gdy serce p³onie, nic nie widzimy

Mówiono, ¿e rzeka Musi na Sumatrze jest zaczarowana i potrafi spe³niaæ ludzkie
¿yczenia, jeœli tylko proœby s¹ tego godne. Szczególnie wa¿na by³a jej moc przywracania
m³odoœci starym ludziom. W dawnych czasach mieszka³a na wyspie piêkna dziewczyna.
Zgrabna i wiotka, zawsze przewodzi³a w tañcach panien. Weso³a, zawsze uœmiechniêta,
b³yska³a nieskaziteln¹ biel¹ zêbów, jedwabist¹ skór¹ i zwinnymi ruchami r¹k. Dziewczyna
by³a szczêœliwa i przekonana, ¿e tak bêdzie zawsze.
Pewnego dnia podesz³a do niej staruszka, o której mówiono w wiosce, ¿e ma sto lat
albo i wiêcej.
— Jaka szkoda, dziecko, ¿e m³odoœci nie mo¿na zatrzymaæ — powiedzia³a
starowinka.
— Po có¿ mam siê martwiæ — odpar³o dziewczê. — Rzeka Musi przywróci mi
m³odoœæ. Czy¿ nie?
— To prawda, dla mnie te¿ kiedyœ by³a ona ³askawa — odpar³a kobieta. — Rzeka
w swym górnym biegu przywraca m³odoœæ jednak tylko dwa razy. Mnie ju¿ nie
przywróci — rzek³a z ¿alem.
Po roku ojciec wyda³ piêkn¹ pannê za œmia³ego rybaka z wybrze¿a. M³ode
ma³¿eñstwo bardzo siê kocha³o, ale prawie przez dwadzieœcia lat nie mieli dzieci.
By³ to ich jedyny powa¿ny k³opot. Jednak kiedy ju¿ pogodzili siê z faktem, ¿e nie bêd¹
mieli potomstwa, los nagrodzi³ ich piêknym synkiem. Od tego czasu ¿yli szczêœliwie
do dnia, kiedy po sztormie fale wyrzuci³y na brzeg wrak rybackiej ³odzi a o dzielnych
¿eglarzach s³uch zagin¹³. Bieda wdar³a siê do chatki szczêœliwej dot¹d kobiety.
Musia³a pracowaæ bardzo ciê¿ko aby utrzymaæ siebie i ch³opca. Zestarza³a siê,
pomarszczy³a, przygas³ blask jej oczu, pogubi³a gdzieœ zêby. Gdy raz przejrza³a
siê w strumieniu, nie mog³a zrozumieæ, ¿e to ona jest t¹ star¹ kobiet¹, której twarz
odbija siê w wodzie.
O dziwo, w wiosce ¿y³a jeszcze owa staruszka, która przed laty podziwia³a urodê
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piêknej panny. Gdy dowiedzia³a siê o planowanej wyprawie nad rzekê, powiedzia³a:
— IdŸ, idŸ, moje dziecko. Czy bêdziesz zadowolona po powrocie, to siê oka¿e —
powiedzia³a tajemniczo.
Zostawiwszy dziecko pod opiek¹ s¹siadki bohaterka naszej opowieœci wyruszy³a
w górê rzeki, aby odzyskaæ m³odoœæ. Gdy po kilku daniach dotar³a do w³aœciwego
miejsca, z modlitw¹ na ustach zanurzy³a siê w czarodziejskie wody rzeki. Woda spe³ni³a
swoje zadanie. Wynurzy³a siê z niej dawna piêknoœæ. Znów lœni³y jej kruczoczarne w³osy.
Skóra znów nabra³a jedwabistego po³ysku. Ponownie mia³a wszystkie równe i kredowo
bia³e zêby. Szczêœliwa wyruszy³a w drogê powrotn¹.
Wreszcie dojrza³a z oddali sw¹ chatê, a przed chat¹ w cieniu palmy bawi³ siê jej
ma³y ch³opiec.
— Syneczku!
Ch³opiec odwróci³ siê.
— Myœla³em, ¿e to mama mnie wo³a, ale ty nie jesteœ moj¹ mam¹ — powiedzia³ ze
skrzywion¹ i zawiedzion¹ min¹.
— Nie poznajesz mnie, synku — p³aka³a — to ja, twoja mama.
— Ty jesteœ obc¹ dziewczyn¹ — powiedzia³ malec i uciek³ do s¹siadki.
— Mój syn têskni, za swoj¹ star¹ i brzydka mam¹. Co te¿ ja najlepszego narobi³am!
— p³aka³a.
Zerwa³a siê i pêdem pobieg³a w kierunku, gdzie rzeka ma czarodziejskie w³aœciwoœci.
Gdy tam dotar³a po dniu marszu, by³a bardzo zmêczona, ale nadal piêkna. Szybko
zanurzy³a siê w wodzie z modlitw¹ aby rzeka raz jeszcze ja odmieni³a. Po chwili z wody
wynurzy³a siê stara, siwa kobieta. Kiedy zmêczona przyby³a wreszcie ponownie do
swego domu, na spotkanie jej wybieg³ synek, krzycz¹c:
— Mamusiu, wróci³aœ!
Legenda mówi, ¿e od tamtego czasu rzeka Musi nikomu ju¿ nie chce przywracaæ
m³odoœci.

15

Dlaczego nietoperze lataj¹ tylko w nocy
Gdzie nie ma or³ów, pasikonik mówi, ¿e jest or³em

Bardzo dawno temu, kiedy Bóg stworzy³ œwiat, postanowi³ go wype³niæ ptakami
i innymi lataj¹cymi stworzeniami, aby by³ jeszcze piêkniejszy. Ptaki wype³ni³y
przestworza sw¹ obecnoœci¹, œpiewem, æwierkaniem oraz odg³osami swoich
sprzeczek. Ka¿dy z ptaków mia³ wybraæ sobie odpowiednie dla niego jedzenie.
Ma³e ptaszki skromnie wybiera³y jako pokarm ziarenka traw i zbó¿. Wiêksze
wybiera³y owoce leœne, ró¿ne rodzaje jagód i wiœnie, ka¿dy stosownie do swej
wielkoœci. Kiedy przysz³a kolej, aby swój pokarm wybra³ nietoperz, ten postanowi³
chytrze wybraæ jak najwiêkszy owoc z lasu. Upatrzy³ wiêc sobie owoc tabigi. By³
on prawie tak wielki jak melon i wygl¹da³ bardzo piêknie. By³ jednak za du¿y dla
ma³ego nietoperza i œwiadczy³ o jego ³akomstwie. Okaza³o siê, ¿e piêkny owoc
tabigi ma bardzo grub¹ skórê, a w jego wnêtrzu jest tylko parê niesmacznych
pestek. Œmia³y siê z nietoperza wszystkie ptaki, ten zaœ bardzo siê zawstydzi³ swej
chytroœci. Do dzisiaj siê wstydzi lataæ w dzieñ i opuszcza swe siedliska tylko w nocy,
tak aby nie napotkaæ ¿adnego ptaka.
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Landorundun
Gekon wbieg³ po œcianie, w¹¿ siê wspi¹³ na drzewo,
poca³ujesz z prawej, zwróci siê na lewo

Na po³udniu Celebesu w wiosce Torad¿a ¿y³a piêkna dziewczyna o imieniu
Landorundun. Jak wszystkie dziewczyny z tej wyspy mia³a piêkne i lœni¹ce czarne
w³osy. W³osy Landorundun by³y jednak znacznie d³u¿sze ni¿ innych dziewcz¹t.
Pewnego dnia panna posz³a nad rzekê umyæ je, a póŸniej czesa³a delikatnie
grzebieniem. Jeden z w³osów wpad³ do wody i ta zanios³a go a¿ ku morzu. W tym
samym czasie m³ody odwa¿ny rybak Bandurana zarzuca³ sieæ w zatoce, w której
spocz¹³ lœni¹cy w³os dziewczyny.
— Przynieœ to, co tak lœni przy brzegu — nakaza³ jednemu ze swych majtków.
Kiedy jednak ch³opak wróci³ z niczym, tylko pokaleczywszy rêce o ska³y, Bandurana
pos³a³ nastêpnego. I ten wróci³ z pustymi rêkoma. Wreszcie zniecierpliwiony
m³odzieniec sam uda³ siê do zatoki. Znalaz³ po³yskuj¹cy w³os i zacz¹³ nawijaæ
go sobie na rêkê. D³ugo to trwa³o, bo w³os by³ bardzo d³ugi. Wreszcie rybak
skoñczy³ nawijanie i postanowi³, ¿e dziewczyna o tak piêknych w³osach, musi byæ
w przysz³oœci jego ¿on¹. Na szczêœcie wêdrowne ptaki zaprowadzi³y go do wioski,
gdzie ¿y³a dziewczyna. Przedstawi³ siê rodzicom, lecz ci uznali, ¿e chocia¿ jest
doskona³ym kandydatem na mê¿a, to Landorundun jest za m³oda, aby opuœciæ teraz
rodziców. Obiecali mu j¹ daæ za dwa lata. Zakochany ch³opak nie chcia³ jednak
czekaæ. Postanowi³ u¿yæ podstêpu. Da³ matce szklan¹ butlê i jeœli zdo³a j¹ nape³niæ
piachem, to zgadza siê poczekaæ na dziewczynê jeszcze dwa lata. Matka zaczê³a
sypaæ piach do butelki. W dnie jednak by³a dziurka, przez któr¹ piach siê wysypywa³.
Zadanie by³o nie do wykonania. Na koniec rodzice zgodzili siê na ma³¿eñstwo, które
okaza³o siê bardzo udane.
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Kanczyl i krokodyle
Chcia³bym nie spojrzeæ, a widzieæ

Pewnego razu kanczyl, czyli „mysi jelonek”, dostrzeg³ na drugim brzegu rzeki
piêkny zagajnik z drzew, na których by³o pe³no s³odkich owoców mango. Och, jak
bym sobie dziœ podjad³ — pomyœla³. Rzeka by³a jednak szeroka i pe³na zdradliwych
krokodyli. Jak dostaæ siê na drugi brzeg? — g³owi³ siê maluch. Wreszcie wpad³ na
pomys³.
— Hej, krokodyle — krzykn¹³. — Król kaza³ mi was policzyæ, bo nie wie, ile was
mieszka w jego pañstwie. Wy siê stale wiercicie w wodzie i nie mogê was policzyæ.
— Co mamy zatem zrobiæ? — odezwa³ siê przywódca olbrzymich gadów.
— Ustawcie siê jeden ko³o drugiego, to liczenie bêdzie ³atwiejsze — odpowiedzia³
kanczyl.
Kiedy krokodyle po³o¿y³y siê na wodzie jeden obok nastêpnego, maluch przebieg³ po
nich jak po moœcie.
— Ju¿ was policzy³em — zawo³a³ i pobieg³ szukaæ owoców, co spad³y z drzew.
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Sk¹d na Bali wziê³y siê drzewa kokosowe
Dobre ziarno, jeœli wpad³o do morza, stanie siê wysp¹

Dawno, bardzo dawno temu na piêknej wyspie Bali ¿y³a w lesie wielka matka wê¿y.
Kiedy przyszed³ czas, wpe³z³a do jaskini, aby z³o¿yæ jajo. Ta czynnoœæ tak j¹ wyczerpa³a, ¿e
zaraz potem usnê³a. Obudzi³ j¹ p³acz dziecka i ze zdziwieniem stwierdzi³a, ¿e z wielkiego
jaja wyklu³o siê ludzkie dziecko, a na dodatek by³a nim piêkna dziewczynka. Wê¿owa
matka pokocha³a swoj¹ córeczkê i dba³a o ni¹ bardzo troskliwie. Znosi³a jej same
smako³yki i czesa³a delikatnie coraz d³u¿sze w³oski dziewczynki swym rozdwojonym
jêzykiem. Uczy³a p³ywaæ jak ryby, rozmawiaæ z drzewami, rozumieæ mowê ptaków
i przyk³adaj¹c ucho do ziemi, pojmowaæ jej ¿yczenia.
Wê¿owa matka rozumia³a, i¿ kiedy panienka doroœnie, nadejdzie czas, aby
zamieszka³a wœród ludzi. Tak te¿ siê sta³o, kiedy dziewczyna ukoñczy³a siedemnaœcie
lat. Matka zaprowadzi³a j¹ na skraj lasu i rzek³a:
— Moje dziecko, musisz ¿yæ miêdzy ludŸmi, takimi jak ty. IdŸ wiêc do nich. B¹dŸ mi³a.
Ucz siê sposobu ¿ycia ludzi. Nigdy jednak nie mów, kto jest twoj¹ matk¹, gdy¿ takie
wyznanie mo¿e na nas obie sprowadziæ nieszczêœcie.
Obiecuj¹c nie zdradziæ tajemnicy, dziewczê ze ³zami w oczach, spe³niaj¹c wolê
matki, uda³o siê do pobliskiej wsi. By³a ona oddalona o pó³ godziny marszu od lasu,
w którym siê wychowa³a. Ludzie przyjêli j¹ bardzo serdecznie. Panna szybko nauczy³a
siê zbieraæ trawê, wyplataæ kosze, budowaæ wspólnie z innymi dziewczêtami chatê
z liœci palmowych. Kiedy pewnego razu dziewczêta uczy³y j¹ tañczyæ, szybko okaza³o
siê, ¿e w³aœnie niedawno przyby³a do wioski piêkna panna porusza siê z najwiêkszym
wdziêkiem. Lekcje tañca obserwowa³ ch³opak z wioski i tak intensywnie wpatrywa³ siê
w dziewczynê, i¿ ta nie mog³a pozostaæ obojêtna na jego zainteresowanie. Mo¿na
wiêc rzec, ¿e pokochali siê od pierwszego wejrzenia. Wkrótce starszyzna wioskowa
uzna³a ich za ma³¿eñstwo. Dziewczyna ¿a³owa³a nieobecnoœci matki na uroczystoœci
zaœlubin.
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M³odzi ¿yli szczêœliwie w ma³ym domku z liœci palmowych. Min¹³ rok i m³oda
mê¿atka urodzi³a syna. Wtedy poczu³a dojmuj¹c¹ têsknotê za swoj¹ matk¹. Chcia³a
jej pokazaæ wnuka. Jej m¹¿ te¿ chcia³ wreszcie poznaæ matkê swej wybranki. Pewnego
dnia postanowi³:
— Musimy odwiedziæ twoj¹ matkê i pokazaæ jej wnuka. Poniewa¿ droga wiedzie
przez las, zabiorê ze sob¹ braci, aby nic nam nie grozi³o.
Zmêczona têsknot¹ kobieta zgodzi³a siê, aby odwiedzili jej matkê. Czu³a jednak lêk, co
te¿ mo¿e wynikn¹æ z tego spotkania. Kiedy wreszcie doszli do groty, w której mieszka³a
wê¿owa matka, poprosi³a, aby pozwolili jej samej wejœæ do œrodka i porozmawiaæ
z ni¹. Ta zaœ ju¿ na pocz¹tku spotkania domyœli³a siê, jaki los gotuje jej przeznaczenie.
Powiedzia³a:
— Trudno, muszê siê pokazaæ twojemu mê¿owi i zobaczyæ wnuka. Jeœli mnie spotka
coœ z³ego, musisz mnie godnie pochowaæ, a miejsce to musisz codziennie zraszaæ
czyst¹ wod¹ przez kilka lat.
Z³y los siê spe³ni³. Mê¿czyŸni, widz¹c wielkiego wê¿a opuszczaj¹cego razem
z kobiet¹ grotê, rzucili siê na wê¿ow¹ matkê z mieczami i zabili j¹. Dziewczyna
pochowa³a wê¿a i przychodzi³a codziennie na grób matki polewaæ go wod¹. Ju¿
po kilku dniach z ziemi wykie³kowa³y m³ode pêdy, które szybko piê³y siê ku górze.
Po roku wyros³y z nich okaza³e palmy. Po kilku latach zadbane palmy, karmione
œwie¿¹ wod¹ wyda³y wielkie okr¹g³e owoce, które w œrodku mia³y o¿ywcze mleczko
i smakowity mi¹¿sz. By³y to orzechy kokosowe. W ten sposób, dziêki darowi wê¿owej
matki, palmy kokosowe wyros³y na Bali.
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Kot i g³upie ma³py
Choæbyœ wronê k¹pa³ w ró¿anej wodzie, pióra jej nie zbielej¹

Ma³py zawsze czyni¹ wiele ha³asu, szczególnie gdy jest ich wiele. By³ ciep³y letni czas
poobiedniej drzemki. Wielki kot, syty i zadowolony, rozci¹gn¹³ siê w cieniu na tarasie
przed domem. K³ótliwe ma³py zaczê³y krzyczeæ. M³odsze broi³y i psoci³y. Harmider siê
zrobi³ okropny. Obudzony kot ze z³oœci¹ rozejrza³ siê doko³a i rzek³:
— Moje drogie. Mo¿ecie ha³asowaæ do woli, jednak nie wolno wam uderzyæ w dzwon,
który gospodarz umieœci³ na drzewie mango. Tylko on sam mo¿e nim dzwoniæ kilka razy
do roku w wielkie œwiêto. Nikomu obcemu nie wolno go ruszaæ.
— Nam wszystko wolno — krzyknê³y ma³py i pobieg³y do mangowego drzewa.
W tym czasie kot powoli zszed³ z tarasu i przez drewniane kratki na ganku spogl¹da³,
co bêdzie siê dzia³o dalej.
Ma³py znalaz³y wreszcie wisz¹cy dzwon. By³ on co prawda szarego koloru
i przypomina³ raczej worek, lecz zaczê³y w niego waliæ u³amanymi ga³êziami. Okaza³o
siê, ¿e nie by³ to ¿aden dzwon, ale wisz¹ce na drzewie wielkie gniazdo os. Te rozeŸlone
³omotaniem w ich dom, wyfrunê³y i zaczê³y zawziêcie k¹saæ g³upie ma³py. Biedaczki
ucieka³y w poœpiechu, a¿ zatrzyma³y siê dopiero w odleg³ym lesie. Kot zaœ wyszed³ na
taras i ponownie zapad³ w s³odk¹ drzemkê.
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Jak Bóg stworzy³ kobietê
S³odkie, s³odkie mango prosto w usta wleæ mi!
S³odkie s¹ dziewczêta, mê¿czyzn robi¹ dzieæmi

Kiedy Pan stworzy³ kobietê, by³ to ju¿ szósty dzieñ Jego pracy. Wtedy to pojawi³ siê
anio³ i spyta³:
— Panie, czemu tyle czasu Ci to zajmuje?
Pan mu odpowiedzia³:
— To wielce skomplikowane stworzenie. Ma ponad dwieœcie ruchomych czêœci.
Mo¿e po¿ywiaæ siê resztkami jedzenia. Bêd¹c w ci¹¿y, mo¿e nosiæ kilkoro dzieci naraz.
Ma taki poca³unek, który leczy ka¿d¹ rzecz, od startego kolana do z³amanego serca.
Anio³ stara³ siê powstrzymaæ Pana:
— To jest za du¿o pracy na jeden dzieñ, lepiej poczekaj, Panie, do jutra.
— O nie — powiedzia³ Stwórca. — Jestem bliski skoñczenia tego dzie³a, które jest tak
mi³e memu sercu.
Anio³ zbli¿y³ siê i dotkn¹³ kobiety:
— Ale zrobi³eœ j¹ tak¹ miêkk¹, Panie?
— Ona jest miêkka, ale potrafi byæ te¿ i tward¹. Nawet nie wiesz, ile mo¿e znieœæ lub
osi¹gn¹æ.
— Bêdzie myœleæ? — pyta³ anio³.
Pan odpowiedzia³:
— Nie tylko bêdzie myœleæ, ale rozumowaæ i odczuwaæ.
Anio³ zauwa¿y³ coœ, zbli¿y³ siê i dotkn¹³ policzka kobiety.
— Wydaje siê, ¿e ta kobieta ma skazê.
— To nie jest skaza — sprzeciwi³ siê Pan — to jest ³za.
— A po co s¹ ³zy? — zapyta³ anio³.
Pan powiedzia³:
— £za to jest forma, któr¹ ona wyra¿a swoj¹ radoœæ, wstyd, rozczarowanie,
samotnoœæ, ból i dumê.
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Anio³ by³ pod wra¿eniem.
— Jesteœ, Panie, geniuszem, pomyœla³eœ o wszystkim, to prawda, ¿e kobiety
bêd¹ zdumiewaj¹ce. Maj¹c dzieci, przezwyciê¿¹ trudnoœci, udŸwign¹ ciê¿ary, ale
bêd¹ obstawaæ przy szczêœciu, mi³oœci i radoœci. Bêd¹ siê uœmiechaæ, kiedy powinny
krzyczeæ; bêd¹ œpiewaæ, aby nie p³akaæ; p³akaæ, kiedy bêd¹ szczêœliwe. Bêd¹
walczyæ o to, w co uwierz¹, sprzeciwiaæ siê niesprawiedliwoœci. Pójd¹ do lekarza
z przestraszonym przyjacielem, bêd¹ kochaæ bezwarunkowo, p³akaæ, kiedy ich
dzieci osi¹gn¹ sukcesy. Serca ich bêd¹ siê ³amaæ, kiedy umieraæ bêdzie przyjaciel.
Ale bêd¹ silne, kiedy nie bêdzie sk¹d wzi¹æ si³y. Bêd¹ wiedzieæ, ¿e przytulenie
i poca³unek mo¿e uzdrowiæ zranione serce. Kobiety bêd¹ ró¿nych wielkoœci, kolorów
i kszta³tów. Bêd¹ przynosiæ radoœæ i nadziejê, wspó³czucie i dobre rady. Tak, serce
kobiety bêdzie zadziwiaj¹ce.
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M¹dry „mysi jelonek”
Gdzie morze, tam piraci

Kanczyl nazywany ze wzglêdu na sw¹ wielkoœæ „mysim jelonkiem”, znany by³ ze
swego sprytu. Pewnego razu spotka³ na swej drodze tygrysa.
— Hej, maluchu, bêdziesz dziœ moim obiadkiem.
To wcale nie uœmiecha³o siê kanczylowi. W pobli¿u dostrzeg³ jednak b³otnist¹
ka³u¿ê.
— Nie mogê, panie, byæ twym obiadem, bo król kaza³ mi pilnowaæ swego budyniu.
Wskaza³ na ka³u¿ê.
— Królewski budyñ? — zdziwi³ siê tygrys. — To musi byæ pyszne. Dasz mi
spróbowaæ?
— Proszê, ale nie mogê byæ przy tym. Pozwól mi odejœæ.
Kiedy pobieg³ do lasu, tygrys zabra³ siê do „królewskiego budyniu”.
— A fuj — krzykn¹³. — To¿ to jest b³oto! Ja ci poka¿ê maluchu! — krzycza³ za mysim
jelonkiem.
Po kilku dniach znów siê spotkali na leœnej œcie¿ce.
— Dzisiaj mi nie umkniesz, maluchu. Dziœ bêdziesz moj¹ przek¹sk¹ — zarycza³
tygrys.
— Dzisiaj nie mogê — ze strachem piszcza³ kanczyl, który k¹tem oka zobaczy³ le¿¹c¹
w pobli¿u wielk¹ kobrê. — Król kaza³ mi pilnowaæ swego drogocennego pasa, aby nikt
go nie rusza³. — W tym momencie wskaza³ na lœni¹c¹ kobrê.
— Pozwól mi go choæ na chwilê przymierzyæ — prosi³ tygrys.
— Dobrze — odpar³ malec. — Nie chcê mieæ jednak nic z tym wspólnego.
— Królewski pas, ho ho — mamrota³ tygrys, okrêcaj¹c siê kobr¹.
Wtedy us³ysza³ ju¿ tylko: Ssssssssss i po chwili le¿a³ martwy.
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Ostro¿nie wybieraj przyjació³
Doœwiadczenie prowadzi szko³ê, w której lekcje s¹ bardzo drogie

Kiedyœ na Jawie polna mysz zaprzyjaŸni³a siê z lekkomyœln¹ ¿ab¹. Lubi³y siê bardzo,
ale ma³o czasu mog³y spêdzaæ razem, gdy¿ jedna lubi³a such¹ ³¹kê, a druga staw.
Pewnego dnia ¿aba postanowi³a zrobiæ myszce psikusa. Niespodziewanie przywi¹za³a
jej ³apkê do swej nogi i skoczy³a do wody.
— Zobacz — krzycza³a — jaka przyjemna jest woda.
P³ywa³a, nurkowa³a, ci¹gn¹c za sob¹ pod wodê mysz. By³a w swym ¿ywiole.
Tymczasem biedna myszka traci³a oddech, opi³a siê wody, a¿ wreszcie utopi³a siê.
Nieruchomo, brzuszkiem do góry le¿a³a na wodzie bez ¿ycia.
Tak¹ w³aœnie sytuacjê zobaczy³ lataj¹cy pod chmurami sokó³. W jednej chwili
poszybowa³ w dó³. Porwa³ mysz, a z ni¹ razem przywi¹zan¹ za ³apkê ¿abê. Zjad³ je
obie. Tak wiêc uwa¿ajmy, z kim siê przyjaŸnimy.
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Malin Kundang

Czy ten œwiat jest dobrze stworzony

Pies biednego cz³owieka, zobaczywszy bogacza, nie rzuca swego pana

Czy¿ nie zaœwita dzieñ, skoro jeden kogut nie zapia³?

Bardzo dawno temu na zachodniej Sumatrze ¿y³a biedna wdowa z ma³ym synkiem.
Mia³ on na imiê Malin Kundang. Dzielna matka troszczy³a siê bardzo o swego jedynaka.
Stara³a siê, aby zawsze by³ przyzwoicie odziany. Karmi³a jak mog³a najlepiej, wiêc nic
dziwnego, ¿e ch³opak wyrós³ na silnego m³odzieñca.
Pewnego dnia, gdy ³owi³ ryby, zobaczy³, jak kilku piratów chcia³o zdobyæ ³ódŸ
kupca. Malin Kundang pomóg³ za³odze odpêdziæ piratów i w nagrodê kupcy zrobili
go cz³onkiem za³ogi. Matka tymczasem rozpacza³a, bo nie wiedzia³a, gdzie zgin¹³ jej
ch³opak. Ten jednak na morzu czu³ siê znakomicie. Wkrótce sam te¿ zosta³ kupcem,
a ¿e mia³ wiele szczêœcia w handlu, szybko zosta³ bogatym cz³owiekiem. O¿eni³ siê
z córk¹ innego zamo¿nego kupca i po latach zawita³ niespodziewanie na wyspê,
z której pochodzi³. Mieszkañcy rozpoznali go od razu i zawiadomili matkê, aby
przyby³a powitaæ syna.
Na brzegu pojawi³a siê stara, schorowana, biedna kobieta, i Malin Kundang
zawstydzi³ siê i nie chcia³ przyznaæ wobec ¿ony, ¿e w³aœnie owa starowina jest jego
matk¹. Kiedy wieœniaczka wyci¹ga³a do niego rêce, p³acz¹c i chc¹c go przytuliæ,
krzykn¹³:
— Doœæ tego, ¿ebraczko. Moja matka nigdy nie by³a tak¹ brudn¹ kobiet¹. OdejdŸ!
— Synu, masz serce z kamienia i w kamieñ siê obrócisz, jeœli nie zaczniesz ¿a³owaæ
swego postêpku — powiedzia³a staruszka.
M³ody kupiec wyœmia³ j¹ i kaza³ za³odze podnosiæ ¿agle. Na morzu jednak rych³o
zerwa³a siê straszna burza. Wodna otch³añ wci¹gnê³a statek. A Malin Kundang,
zamieniony w kamieñ, sta³ siê samotn¹ skalist¹ wysepk¹ u brzegów zachodniej
Sumatry.

Pewnego razu utrudzony podró¿ny spocz¹³ pod drzewem orzechowym, maj¹c przed
sob¹ pole, na którym wœród delikatnych pêdów ros³y wielkie arbuzy.
Czy ten œwiat jest dobrze stworzony? — pomyœla³. Takie wielkie i silne drzewo rodzi tak ma³e
owoce. Tam zaœ delikatne pêdy musz¹ dŸwigaæ taki wielki ciê¿ar. To chyba niesprawiedliwe.
W tym momencie coœ puknê³o go w g³owê. To spad³ z drzewa dojrza³y orzech. Podró¿ny
zastanowi³ siê.
Chyba jednak ten œwiat jest dobrze stworzony. Powiedzia³:
— Panie, wybacz mi moj¹ arogancjê.
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Siedem dziewcz¹t
Cudze pole tratuje, po swoim st¹pa na paluszkach

Tu¿ po stworzeniu œwiata wyspa Sumatra by³a zupe³nie bezludna. Tylko stada
tapirów, tygrysów, panter i wielkich m¹drych s³oni przemyka³y siê przez gêste lasy.
W lasach gnieŸdzi³o siê pe³no kolorowego wrzaskliwego ptactwa, nape³niaj¹cego
przestrzeñ swym œwiergotem i œpiewem. W kilku miejscach dymi³y groŸnie wulkany. By³
to piêkny i bogaty œwiat. Niestety panowa³ nad wysp¹ pó³mrok. O¿ywcze s³oñce œwieci³o
nad innymi wyspami i nie mia³o czasu, ani chêci, aby czêœæ promieni skierowaæ na
Sumatrê. W³adca wyspy smuci³ siê, a z nim razem nieszczêœliwa by³a jego piêkna córka
— jedynaczka. Pos³a³ przeto po kap³ana, aby ten dowiedzia³ siê, jak temu zaradziæ, jak
spowodowaæ, aby s³oñce by³o wyspie bardziej przychylne. Po rozmowie ze s³oñcem
wróci³ on do króla i powiedzia³:
— Panie, jeœli zgodzisz siê wydaæ sw¹ piêkn¹ królewnê za jednego z siedmiu synów
s³oñca, to bêdzie ono przez jeden dzieñ w tygodniu œwieciæ nad wysp¹.
— To cudownie — zawo³a³a królewna. Po chwili jednak doda³a: — Jaka szkoda, ¿e
nie mam jeszcze szeœciu sióstr.
— Coœ spróbujemy zaradziæ — powiedzia³ w³adca. — S³oñce musi jednak przys³aæ
do nas wszystkich siedmiu swych synów.
Zabra³ pannê na polanê i tam za pomoc¹ magii wyczarowa³ siedem wielkich
spróchnia³ych pni starych drzew. Nale¿y tu dodaæ, ¿e król ów by³ te¿ znanym magikiem.
Teraz w³adca do ka¿dego pustego pnia w³o¿y³ ró¿ne przedmioty: do pierwszego bia³y
kie³ s³onia, do drugiego skórê pantery, do trzeciego róg kozy, do czwartego kilka ziaren
pieprzu, do pi¹tego trochê srebra, do szóstego odrobinê z³ota, do siódmego kaza³
wejœæ swej córce. Kiedy przybyli s³oneczni królewicze, poprosi³ ich, aby ka¿dy z nich
wybra³ sobie pannê ukryt¹ w pniu drzewa. M³odzieñcy zbli¿ali siê do pnia i z ka¿dego
z nich wychodzi³a piêkna dziewczyna. Na dodatek ka¿da by³a taka jak pierworodna
córka króla — nie do odró¿nienia.
Królewicze oczarowani wdziêkiem i urod¹ dziewcz¹t szybko siê z nimi o¿enili
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i ju¿ na zawsze zostali na wyspie. Od tego czasu s³oñce œwieci nad wysp¹ przez
wszystkie dni w tygodniu. Okaza³o siê jednak, ¿e dziewczêta tak samo piêkne, ró¿ni¹
siê usposobieniem. Ta, co wysz³a z pnia, gdzie by³ kie³ s³onia — by³a pracowita,
spokojna i rozwa¿na. Ta od skóry pantery — lubi³a siê z³oœciæ, ta od koziego rogu
by³a weso³a i lekkomyœlna, ta od pieprzu by³a z³oœliwa, ta od srebra szczera i dobra,
ta zaœ od z³ota mia³a z³ote serce. Prawdziwa córka króla by³a taka jak przedtem
— dobra, m¹dra i dbaj¹ca o poddanych. I tak ju¿ na Sumatrze zosta³o do dzisiaj,
¿e rodz¹ siê tam dziewczêta — dobre i z³oœliwe, m¹dre i trzpiotowate, zazdrosne
i weso³e.
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Timun Mas

Dewi Kadita
Czy warto sypaæ sól do morza?

Bardzo dawno temu na jednej z wysp ¿y³o ubogie ma³¿eñstwo. Byli to ludzie bardzo
pracowici i uczciwi. Smucili siê jednak gdy¿ nie mieli dziecka. Pewnego razu przechodzi³
ko³o ich domu Olbrzym i us³ysza³ mod³y. Wrêczy³ wieœniakowi garœæ nasion ogórka
i poleci³ je zasiaæ.
— Za kilka tygodni urodzi ci siê córka — powiedzia³. — Kiedy jednak bêdzie mia³a
ona siedemnaœcie lat przyjdê j¹ zabraæ od was.
— Mê¿czyzna posadzi³ nasiona i podlewa³ je dok³adnie. Po miesi¹cu na polu znalaz³
œliczn¹ ma³¹ dziewczynkê. Nazwa³ j¹ Timun Mas, co znaczy Z³oty Ogóreczek.
Dziewczê ros³o zdrowo i sprawia³o rodzicom wiele radoœci. Kiedy jednak panna
skoñczy³a siedemnaœcie lat, zg³osi³ siê po ni¹ groŸny Olbrzym. Wieœniaczka poczêstowa³a
go œwie¿¹ wod¹ ze studni, a w tym czasie ojciec da³ coœ w zawini¹tku Timun Mas i kaza³
czym prêdzej uciekaæ.
Olbrzym wpad³ we wœciek³oœæ. Zburzy³ chatkê wieœniaków i popêdzi³ za
dziewczyn¹. Ju¿, ju¿ j¹ dogania³, gdy ta siêgnê³a do zawini¹tka i rzuci³a za siebie
garœæ soli. W jednej chwili sól przyci¹gnê³a tak wielk¹ iloœæ wody, ¿e g³êbokie morze
oddzieli³o uciekinierkê od napastnika. Olbrzym umia³ jednak p³ywaæ i po krótkim
czasie znów by³ blisko. Tym razem Timun Mas rzuci³a za sob¹ garœæ nasion chili. Te
w mgnieniu oka zamieni³y siê w wielki las. Drzewa na pewien czas powstrzyma³y
napastnika, lecz ponownie by³ niebezpiecznie blisko. Tym razem dziewczyna rzuci³a
za siebie grudkê pasty krewetkowej. Ta od razu zamieni³a siê w wielkie moczary.
Olbrzym wbieg³ w nie, lecz po chwili bagno zaczê³o go wci¹gaæ w g³¹b. By³ bezradny,
zanurza³ siê coraz bardziej, a¿ wreszcie uton¹³.
Dziewczê wróci³o do rodziców i od tego czasu ¿yli spokojnie i szczêœliwie.
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Kto ma³o tnie, musi wiele szarpaæ

Przed wiekami zachodni¹ Jaw¹ rz¹dzi³ król Prabu Siliwangi. Mia³ on wielki harem,
ale najbardziej mi³owa³ najm³odsz¹ ze swych ¿on. W³aœnie ta piêkna dziewczyna
urodzi³a mu œliczn¹ córeczkê. Król by³ szczêœliwy. Nazwa³ j¹ Dewi Kadita. Haremowe
damy by³y jednak bardzo zazdrosne. Poniewa¿ zna³y czarn¹ magiê, za pomoc¹ zaklêæ
odebra³y m³odej ¿onie i jej dziecku urodê i zamieni³y je w brudne ¿ebraczki. Nadzorca
haremu nie rozpozna³ królowej ani jej córki i wygoni³ dziewczyny z zamku. D³ugo
wêdrowa³y obie przez pustkowia. M³oda królowa zmar³a z wycieñczenia, a Dewi
Kadita sama dotar³a nad brzeg oceanu. Jakiœ g³os nakaza³ jej wejœæ do wody i ta
obmy³a jej brzydotê. Na powrót dziewczyna zajaœnia³a niespotykana urod¹. Okoliczni
mieszkañcy wybrali j¹ na królow¹ i odt¹d nosi³a jawajskie imiê Nji Roro Kidul, czyli
Pani Po³udniowego Morza. Po roku o¿eni³ siê z ni¹ syn w³adcy z muzu³mañskiego
królestwa Mataram. W ci¹gu nastêpnych wieków jego w³adcy podbili ziemie, którymi
rz¹dzi³ kiedyœ Prabu Siliwangi.
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Kto silniejszy
Kto ³owi ryby, ten wchodzi do wody

Pewnego doœæ ch³odnego poranka, wysoko ponad chmurami, wiatr spotka³ na
swej drodze s³oñce. Wiatr jak zwykle swawolny i zaczepny zagadn¹³:
— Przyjacielu, wiele o tym myœla³em, kto z nas jest silniejszy. Doszed³em do
wniosku, ¿e chyba jednak ja. Na pewno ja!
S³oñce, jak zwykle spokojne, odpar³o:
— S¹dzê, ¿e siê mylisz. Ty jesteœ gwa³towny, ale ja silniejsze.
— SprawdŸmy, czyja si³a jest wiêksza — krzykn¹³ wiatr.
— Dobrze — odpar³o s³oñce. — Widzisz tam na dole po ziemi idzie dziewczyna.
Poranek jest rzeœki, wiêc okry³a siê szalem. Kto z nas potrafi zdj¹æ z niej ten szal, ten
bêdzie silniejszy.
— W porz¹dku — krzykn¹³ wiatr. — To dla mnie fraszka.
Spad³ na ziemiê z wielkim pêdem. Powia³ w twarz dziewczynie. Ta czym prêdzej
zawinê³a siê szczelnie szalem i sz³a dalej. Im silniej wiatr wia³, tym mocniej okrêca³a
siê szalem dziewczyna. Wreszcie wiatr zmêczy³ siê i krzykn¹³:
— Co za uparta dziewucha. One wszystkie s¹ takie przekorne.
Wtedy s³once wysz³o zza chmury i nape³ni³a siê ziemia ciep³em jego blasku.
Ulecia³y mg³y i ch³ody poranka. Nasta³a piêkna upalna pogoda. Dziewczyna czym
prêdzej zdjê³a szal.
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