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 „Wynagrodzenie w zamian za pracę” 

Macedońska bajka opowiada o Mistrzu który ma 3 służących. Mają oni różne 

wynagrodzenia. Jeden dostaje 200 monet rocznie, drugi otrzymuje ich 500, zaś 

trzeci1000. Pewnego dnia zaczęli się dziwić dlaczego dostają różne wynagrodzenia. 

Każdy z nich był takim samym człowiekiem Mistrz usłyszał tą rozmowę i postanowił 

im udowodnić dlaczego tak jest. Następnego dnia pierwszemu służącemu kazał 

przynieść knot. Po przybyciu zapytał Mistrza, gdzie ma go położyć, a Mistrz odrzekł, 

że ma go odłożyć i chwile poczekać. Potem drugiemu słudze kazał przynieść knot. 

Gdy sługa wrócił położył go na środku pomieszczenia. Mistrz powiedział mu, że ma 

chwile poczekać. Gdy mistrz kazał trzeciemu słudze przynieść knot, sługa widząc, że 

na sali gdzie są goście świece zużyły się, wsadził szybko knot w odpowiednie 

miejsce. Następnego dnia Mistrz powiedział, że sami widzą, kto jest ile wart. W ten 

sposób mądry człowiek dał sługom lekcję, aby zrozumieli, ile oni byli warci. 

 

 

„Kamienna zupa” 

Zakonnik poszedł do domu farmera prosząc go o jedzenie, ten jednak nie 

chciał mu nic dać. Zakonnik zaproponował przyrządzenie kamiennej zupy. 

Mieszkańcy domu byli bardzo tego zaciekawieni, więc się zgodzili. Zakonnik na 

początku poprosił o garnek, możliwość zagotowania wody, tłuszcz, sól, kapustę i 

kiełbasę. Kiedy zupa się już ugotowała, zjadł ją, a na pytanie „co z kamieniem?”, 
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odpowiedział, że umyje go i weźmie na następny posiłek. W ten sposób zakonnik 

zjadł w domu, w którym nie dostał niczego. 

 

 

 

„Legenda o królu Aniliagos” 

Dawno temu w pewnym miejscu o nazwie Elis była wioska Kastro. Wieś była na 

szczycie wzgórza z widokiem na piękne Morze Jońskie. Mieszkał tam sędzia z jego 

piękną córką o blond, falujących włosach i oczach jaśniejszych od gwiazd. Nazywała 

się Rini. Ona i mieszkańcy wioski żyli w ciężkich czasach, kiedy piraci kradli wszystko 

co zobaczyli. Na dodatek nie było zamku na schronienie i nie było wystarczająco 

dużo woda, aby rolnicy mogli uprawiać swoje plony i ludzie nie mogli zaspokoić 

swoich potrzeb. Nie daleko mieściły się dwa królestwa z innymi problemami. Obaj 

królowie zgodzili się, że trzeba wybudować zamek i zdobyć wodę. Jeden król miał 

syna Aniliagosa, który został przeklęty przez wiedźmy za jego urodę. Gdy promienie 

słoneczne go dotknął to zamienia się w kamień i tylko łzy prawdziwej miłości mogą 

go uwolnić od klątwy. Drugi król też miał syna, Gyftikasa. Był odważny i wojowniczy. 

Wszystko chciał zrobić po swojemu. Obaj książęta od razu zakochali się w Rini. 

Gyftakis wysyłał jej ciągle podarunki, ale ona je ciągle odrzucała, ponieważ 

powiedziała, że chce wyjść za kogoś z miłości a nie dla pieniędzy, chociaż jej ojciec 

ciągle nalegał, żeby wyszła za niego bo będzie miała bogate i wygodne życie. Pewnej 

nocy dziewczyna i Aniliagos się spotkali. Bardzo się zaprzyjaźnili, więc się często 

spotykali. Gdy jej ojciec się o tym dowiedział, zamknął ją w pokoju. Po kilku dniach 

zrozpaczony ojciec ją wypuścił powiedział jej, aby zdecydowała kogo chce poślubić. 

Córka zdecydowała, że obaj książęta będą musieli zrobić zadanie. Ten który je 

szybciej zrobi, za tego wyjdzie. Aniliagos musiał przynieść wodę z jeziora, a Gyftakis 

będzie musiał zbudować zamek wokół wioski. Waleczny syn od razu zaczął budować 
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zamek, a przeklęty szedł dzień i noc, żeby dojść do rzeki. Obaj po jakimś czasie 

zrobili zadanie. Gyftakis poszedł odpocząć, a Aniliagos poszedł pod okno Rini, aby 

się z nią spotkać. Nagle zaczęło wschodzić słońce, a dziewczyna zaczęła panikować. 

Niestety książę nie zdążył się schować i zamienił się w kamień. Dziewczyna zaczęła 

płakać w ramiona ukochanego. Była zrozpaczona, ale na szczęście jej łzy go 

uratowały i chciała za niego wyjść. Ojciec smutny, ale pogodził się z decyzją córki. 

 

 

 

„Tahir i Zuhre” 

W dawnych czasach istniał bogaty, potężny i szanowany Sułtan. Robił wszytko żeby mieć dzieci, ale 

nigdy się ich nie doczekał. Wezyr też miał ten problem, więc poszli do Santona, który miał im pomóc. Dał 

im jabłko, którym mieli się podzielić, złożyć przysięgę i zrobić to co im powie Santon. Po wszystkim 

przepowiedział sułtanowi ze będzie mieć córkę i musi ją nazwać Zühre, a Wezyr Bedzie mieć chłopca i 

musi go nazwać Tahir. Santona również powiedział, że gdy dorosnąć muszą zostać parą i nigdy nie można 

ich rozdzielić. 9 miesięcy i 10 dni później urodziły się dzieci. Oboje dorastał razem w tym samym pokoju w 

zamku. Dzieci uczyły się od wybitnego nauczyciela i miały fajne dzieciństwo. Z wiekiem zaczęli coś do 

siebie czuć, a gdy stali się nastolatkami zostali parą. Kiedy wszytko szło dobrze matka Zühre chciała żeby 

jej córka poślubiła Sułtana Karadikena, a nie Tahira, ale ojciec był przeciwny i podał Sułtanowi magiczny 

sorbet, który zniechęcił to do tego pomysłu i wysłał Tahira na tortury do zamku Mardinów. Spędził tam 7 lat, 

aż pewnego dnia dostał list od Zühre, więc zaczął się modlić do Boga, który go wysłuchał, otworzył mu 

lochy i podesłał czarnego konia. Dojechał na podwórze Zühre i ta go przyjęła do domu na 40 dni. Kiedy 

Karadiken ich znowu zobaczył razem, przekazał to sułtanowi, a on wysłał wojsko, które zostało pokonane 

przez Tahira. Sułtan wtedy powiedział mu, że jak się podda to zorganizuje ślub. Chłopak się nabrał i został 

wrzucony w skrzyni do rzeki Shat. Na szczęście przyjaciele Zühre go uratowali, a ona została przekazana 

sułtanowi, który zaczął przygotowania weselne. Tahir przebrany za poetę przybył na ślub i ustalił z Zühre 

że uciekną. Niestety znowu został złapany i Sułtan poprosił go o zaśpiewanie piosenki bez imienia Zühre. 

Tahir nie mógł tego zrobić, więc został zabity. Kiedy Zühre się o tym dowiedziała płakała z bólu i poczuła 

gniew do ojca. Wkrótce zmarła że smutku. W międzyczasie Kiedy Sułtan płakał za Zühre pojawił się 

Santon. Król zaczął mówić, że popełnił straszny błąd i, że to przez niego zmarli. Nie mógł znieść tego bólu, 

więc upadł na ziemię i też zmarł. Ustawiłem też został zabity, a wszyscy zostali pochowani obok siebie. 

Nad grobem Zühre urosła różowa róża, a nad grobem Tahira czerwona róża. Natomiast nad grobem 

Karadikena rósł czarny krzew cierniowy. Każdy kochanek, który tu odwiedza i obcina cierń to i tak odrasta. 
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„HISTORIA HARAP ALBA” 

Dawno temu żyli dwaj królowie. Jeden król miał 3 synów, ten król miał brata który nazywał 

się ZIELONYM CESARZEM, miał on 3 córki. Kuzynki jak i królowie dawno się nie widzieli dlatego 

ZIELONY CESARZ poprosił OLD KRÓLA żeby przysłał mu najstarszego swego syna, za to dla 

najodważniejszego z tych 3 synów wyda za mąż za jego córkę. Najstarszy syn prosił tatę o 

pieniądze, jedzenie i ubrania na podróż. Jego tata powiedział że jak zdoła tam dotrzeć to może 

wziąć tyle wszystkiego ile potrzebuje. Po wyjechaniu najstarszego syna OLD KRÓL przebrał się za 

niedźwiedzia wskoczył na konia i go szpiegował pod mostem. Starszego syna pod mostem znalazł 

niedźwiedź, koń się tak przestraszył że aż się wyprostował na dwóch łapach. Jego ojciec jako 

niedźwiedź wrzucił do domu. Nieudało mu się zapanować nad koniem dlatego wrzucił do ojca 

zawstydzony. Swojego drugiego syna tak samo przetestował. Młodszy syn gdy był zawstydzony 

podeszła do niego stara żebraczka i się zapytała dlaczego jest taki zawstydzony. On na początku 

nie chciał z nią rozmawiać ani nie chciał pomocy ale potem się zgodził na pomoc. Staruszka 

powiedziała żeby poszedł do ojca po broń, jedzenie oraz szaty kiedy był oblubieńcem. Chciał on 

jeszcze raz podjąć próby pojechania do królestwa ZIELONEGO CESARZA. Gdy przejechał on już 

strasznie daleko spotkał on SMOOTH FACE. Zaproponował on mu pomóc w dotarciu na miejsce. 

Syn był już bardzo zmęczony i strasznie mu było gorąco, SMOOTH FACE zaproponował mu wejście 

do studni bo tam będzie mu zimniej dotarli oni później do ZAMKU ZIELONEGO CESARZA. 

 


