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KONGO PASAKOS

Kongo sostinė
BRA ZAV I L I S
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Sykį gyvatė pasiūlė vėžliui:
 — Eime į savaną, paieškosim palmių riešutų!
Vėžlys sutiko:
— Eime!
Juodu iškeliavo. O kai nusigavo iki palmės, pamatė, jog riešutai jau 

visai sunokę. Vėžlys sako:
— Brangioji gyvate, nagi šliaužk viršūnėn ir rėkšk riešutus.
O gyvatė nesutinka:
— Mat koks tu! Pats kopk viršun, juk turi kojas! Be to, jeigu ateitų 

žmonės ir pamatytų čia, apačioj, mane, jie tuoj persigandę pabėgtų. O 
jei apačioj liksi tu, jie paprasčiausiai pasiims ir tave, ir riešutus. Dar, ko 
gero, ir turgun nuneš!

Bet vėžlys užsispyrė:
— O ne, tu šliaužk į viršų.

Pasaka apie vėžlį
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Nėra kas daryti, įsikorė gyvatė į palmę, skina riešutus ir mėto žemyn. 
Bet štai netyčia pažvelgė į kelią ir pamatė moteris, einančias žuvauti. 
Pirmosios praėjo pro šalį, bet kitos atsiliko. Ir staiga toji, kuri ėjo 
paskutinė, aptiko po palme riešutus ir kad suriks draugėms:

— Ateikit čionai, kiek čia sunokusių riešutų! Pasiimkim juos, prie 
žuvies bus labai gardu. 

Moterys sugrįžo ir susirinko riešutus. O viena užtaikė ant žolėje 
pasislėpusio vėžlio.

— Sesės! — šūktelėjo ji. — Žiūrėkit, ką aš radau!
Paėmė toji moteris vėžlį ir įdėjo į savo pintinę. Moterys jau buvo 

benueinančios, bet staiga gyvatė kaip kris iš palmės viršūnės stačiai į 
pintinę. Moterys išsigando ir šoko bėgti, palikusios ir riešutus, ir vėžlį. O 
gyvatė surinko riešutus ir sako:

— Na, kuris iš mudviejų teisus? Aš juk sakiau: „Kopk pats į palmę, o aš 
liksiu apačioj. Ateis žmonės, pamatys mane, išsigąs ir pabėgs, kiek kojos 
neša.“ Bet tu užsispyrei. Ir, matai, vos nenusinešė ir tavęs, ir riešutų. 
Dar gerai, kad aš suskubau nukristi.
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Pasaka apie dramblį ir ožį
Dramblys buvo didžiausias ir galingiausias iš žvėrių. Kartą jis 

sušaukė visus ir pasakė:
— Niekas negali daugiau už mane suėsti. Visi jūs ėdat ir pavargstat, o 

aš dar galiu suėsti tiek ir tiek!
Bet liūtas paprieštaravo:
— Ot ir ne! Aš daugiau už tave suėsiu, kertam lažybų!
Ėmė juodu ėsti, ir liūtas pirmas prisiveikė.
— Nebegaliu! — sukaukė jis.
Dabar pašoko leopardas.
— Liūtas tau nusileido, — pasigyrė jis drambliui, — o aš tai 

nepasiduosiu!
Ir puolė juodu su drambliu ėsti lenktyniaudami. Bet greit ir leopardas 

atsitraukė, o dramblys vis dar ėdė. Tas pats atsitiko ir kitiems. Kas tik 
mėgindavo su drambliu eiti lenktynių, visi atsilikdavo. Kai žvėrys vienas 
po kito patyrė nesėkmę, atsistojo ožys ir sako:

— Pone drambly, leisk ir man pamėginti! 
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Dramblys atsakė:
— Ką gi, pamėgink! Bet jeigu didieji neištvėrė iki galo, ko gi tu tikiesi?
Bet ožys spiriasi:
— Vis dėlto pamėginkim.
Ožys su drambliu pradėjo ėsti vidurdienį, o kai atėjo naktis, ožys vis 

dar kramsnojo. Eidami miegoti, žvėrys jiems pasiūlė:
— Eikit dabar ilsėtis, o rytoj pradėkit iš naujo. Judu tiek daug suėdėt 

žolės, kad jums suskaus pilvus. Gulkit kur atokiau, nes per jus visi 
negalėsim miegoti.

Ožys su drambliu pasitraukė į šalį, o kiti žvėrys sugulė, kur buvo 
susirinkę. Pavargę visi sumigo. Bet kai dramblys naktį atsibudo, išgirdo, 
kad ožys vis dar kramto. Nusigando dramblys ir klausia:

— Brangus ožy, tu dar vis ėdi?
Šis atsakė:
— Kelkis, metas vėl pradėti. Aš ieškau, kas galėtų mane ėdimu 

nurungti. Ko gi tu nesikeli?
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O dramblys pagalvojo: „Taip, šis vyrukas nepėsčias! Greitai jis apės 
viską aplinkui, o tada imsis manęs. Kol aš miegosiu, jis sutaršys mane 
su visomis iltimis!“

Jis taip išsigando, kad leidosi į kojas. O rytą atėjo žvėrys ir mato — 
dramblio jau ir pėdos ataušusios!

Vėliau jie drambliui papriekaištavo:
— Kaipgi tu, drambly, pabėgai prieš aušrą, juk jūsų lažybos dar 

nebaigtos!
O dramblys jiems atsakė:
— Oi broleliai, vargas man! Atsibundu naktį, žiūriu — ožys vis dar 

kramto. Aš jo klausiu: „Kaip, tu net ir dabar, naktį, ėdi?“ O jis man: „Gana 
miegoti, kelkis, metas vėl pradėti. Aš ieškau, kas mane nurungtų. Kai 
nebelieka žolės, suėdu visa, kas yra aplinkui, net ir akmenis!“ Išgirdau 
jo žodžius ir galvoju: „Baigęs akmenis, ko gero, griebsis manęs!“ Šokau 
bėgti, kur akys veda.

Žvėrys ėmė juoktis:
— Pažiūrėk į save, drambly, tu su visais kirtai lažybų, o dabar 

pralaimėjai. Ir kas tave įveikė? Viso labo ožys!
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Afrika — antrasis pagal dydį (po Azijos) žemynas.
Afrikos žemynas sudaro 20,3 % pasaulio sausumos. 
Afrika yra seniausia apgyvendinta vietovė Žemėje.

Smal s i ems  a p i e  a f r ik ą


