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ziEMi

Ćwiczenia

rzez tysiące lat ludy wędrowne przemierzały bezkresne, porośnięte trawą równiny stepów Azji Środkowej. Ludzie ci, wraz
z końmi, owcami, krowami, kozami i wielbłądami, podróżowali setki kilometrów, przenosząc się z końcem lata z wysoko położonych pastwisk ku cieplejszym nizinom. Mieszkali w jurtach – przenośnych namiotach z filcu, u góry zakończonych kopułą.
Słowo „Kazach” znaczy „wolny człowiek”. Nomadzi kazachscy kochali swobodę wędrowania wśród bezkresnych stepów i łańcuchów
górskich.
W południowym Kazachstanie, poniżej stepów, szlaki karawan
przeplatały się z tętniącymi życiem miastami.
W czasach jedwabnego szlaku starożytne miasto Ałmaty (Ałma--Ata) było oazą dla wędrowców i kupców. Dziś jest centrum handlu
i kultury. Spowite zielenią ogrodów, słynie z jabłoni, które, jak twierdzą botanicy, po raz pierwszy wyrosły właśnie w Ałma-Acie.

Zamknięte ogrody, jak ten z opowieści, stanowią
główny motyw kultury islamskiej na całym świecie.
Ogrody pełne barwnych kwiatów i świeżych owoców
to miejsca, w których można usłyszeć szmer płynących
strumyków i cicho szumiących fontann, oraz znaleźć
schronienie w cieniu drzew i namiotów i tym samym
doświadczyć pokoju, harmonii i szczęścia.
Opowieść, którą przytaczamy, opiewa ogród – nasz
raj na Ziemi.

KAZACHSTAN

D

awno, dawno temu w Kazachstanie żyło
dwóch sąsiadów. Asan uprawiał rolę. Hassan był pasterzem. Przyjaźnili się.
Aż przyszedł rok, w którym zima była tak sroga,
a ziemia tak zmarznięta, że owce Hassana nie mogły
wygrzebać trawy spod lodu i całe stado zginęło z głodu. Ze łzami w oczach Hassan udał się do swego przyjaciela i rzekł:
– Moich owiec już nie ma, a bez nich nie dam rady
tu żyć. Tak więc muszę odejść. Żegnaj, Asanie!
Ale Asan nie chciał tego słyszeć.
– Nigdy na to nie pozwolę – oświadczył. – Podzielę
się z tobą moją ziemią i gospodarstwem po połowie.
– Asanie – odparł Hassan. – Jesteś szczodry i łaskawy, ale nie mogę przyjąć takiego daru. Twoje pole
już i tak jest małe. Nie możesz go jeszcze bardziej podzielić.

– Bzdury opowiadasz – odrzekł Asan. – Jesteś moim przyjacielem
i chcę, żebyś tu pozostał. To prawda, że będziemy mieć mniej niż dotychczas, ale wciąż wystarczająco dla nas dwóch. Nie chcę nawet słyszeć, że się nie zgadzasz.
Na te słowa Hassan zalał się łzami i uściskał przyjaciela. I tak oto
pasterz pozostał na miejscu.
nego
Mijały dni i noce. Mijały miesiące i lata. Pewn
razu, gdy Hassan pracował na polu, uderzył motyką o coś twardego. BRZDĘK!!! Był to staryy
dzban. Mężczyzna schylił się, by go podnieść..
Zajrzał do środka naczynia i zamarł ze zdziwie-nia. Dzban był pełen złotych monet!
– Asanie, Asanie! – zawołał. – Jesteś bogatyy!
Popatrz!
Asan uśmiechnął się ciepło i powiedział:
– Hassanie, jesteś doprawdy szlachetny, ale to twoje złoto, nie moje.
W końcu sam je znalazłeś na twoim polu.
– Już i tak wiele od ciebie dostałem – odrzekł ten, który niegdyś
był pasterzem, podając
po
dzban przyjacielowi. – Proszę, weź go,
g ten skarb należy do ciebie.
– T
To twój skarb – poprawił go Asan.
–T
Ty go zatrzymaj.
I tak Asan i Hassan zaczęli się
spierać. Po raz pierwszy w życiu ci
dwaj przyjaciele nie mogli dojść
do porozumienia. W końcu udali się po pomoc do wioskowego
m
mędrca.

Mędrzec siedział w swojej jurcie, w otoczeniu czterech uczniów.
Pokłoniwszy się nisko, Asan i Hassan opowiedzieli, co ich do niego sprowadza. Mędrzec wysłuchał ich historii. Dwaj przyjaciele
czekali na jego słowa. I czekali… A mędrzec przez długi czas
milczał.
Potem zwrócił się, ale nie do Asana ani do Hassana, lecz
do pierwszego z uczniów.
– To ciekawa sytuacja – rzekł. – Powiedz, co byś im poradził?
– To proste – odpowiedział szybko uczeń. – Złoto pochodzi
z ziemi. Skoro żaden z mężczyzn go nie chce, trzeba je tam z powrotem zakopać.
Mędrzec zmarszczył brwi i zwrócił się do drugiego ucznia.
– A ty co myślisz? – zapytał.
– Ci dwaj przynieśli ci złoto. Ty je zatrzymaj.
Mędrzec uniósł brwi.
– W rzeczy samej – odparł i zwrócił się do trzeciego ucznia.
– A ty co byś zrobił?
– Złoto było na polu. Pole jest częścią królestwa. Królestwo
należy do Chana. Niech on zatrzyma złoto.
Twarz mędrca sposępniała.
– A ty? – spytał ostatniego, najmłodszego z uczniów.
Arman, bo tak mu było na imię, potrząsnął lekko głową, jakby
odganiając marzenia na jawie.
– Mam pewien pomysł – zaczął niepewnie. – Gdybym to ja miał
zdecydować, co zrobić ze złotem, kupiłbym nasiona, a potem zasadził ogród…

I z iskrzącymi oczami opowiedział o swojej wizji. Zobaczył
w niej piękny ogród, w którym ludzie mogli wypoczywać i bawić się. Mieszkałyby w nim ptaki i inne zwierzęta, a pszczoły
i motyle latały pośród dzikich kwiatów.
Mędrzec słuchał go z zamkniętymi oczami, po czym położył
dłoń na ręce chłopaka i rzekł:
– Podjąłbyś mądrą decyzję. – Po czym zwrócił się do mężczyzn i spytał: – Czy się zgadzacie?
Asan i Hassan spojrzeli na siebie i pokiwali głowami.
– No tak, ogród, niech będzie ogród…
Tak więc mędrzec nakazał uczniowi:
– Idź do stolicy i za to złoto kup najlepsze nasiona, jakie tylko tam będą. A później znajdź odpowiednie miejsce na stepie
i zasadź ogród swoich marzeń.
I tak, przepeełniony szczęściem, Arman wyruszył w drogę. Podróżował przezz wiele dni po suchych i pylistych drogach, aż dogiełk
szedł do stolicyy. A tam – co za zgiełk
i hałas! Ile kollorów! Na każdym
rogu handlarzze krzyczeli jeugiego, sprzedaden przez dru
jąc rzeczy dziw
wne i cudowne.
Gwar tuzina jęęzyków rozbrzmiewał mu w głowie. Ostre zapaachy
kręciły go w no
osie i szczypały w oczy.
W końcu po
otykając się i obijając,
ając, dotarł
do handlarza nasion. Lecz gdy tak dotykał

cennych ziarenek, nagle ze wszystkich stron rozległo się rozpaczliwe kwilenie. To przez plac przejeżdżała karawana, cała obwieszona ptakami. Było
ich tysiące. Wciąż żyły, choć miały pozwiązywane
nogi, a skrzydła pokryte kurzem. Przy każdym szarpnięciu, głowy ptaków obijały się o boki wielbłądów.
Arman nie mógł znieść tego widoku. Nie zastanawiając się ani chwili, podszedł do prowadzącego karawawiaj
nę i bez ogródek zapytał:
– Co wyprawiasz z tymi ptakami?
– To ptaki na stół Chana – odparł siedzący na wielbłądzie jeździec.
– Ich mięso uświetni naszą ucztę, a pióra udekorują pałac. Mam tu
ptaki z pustyń, stepów i z gór, ptaki, które wpadły w sidła zastawione
w lasach, na bagnach i w jeziorach. Mam tu najrzadsze okazy w całym
królestwie. Niektóre z nich to ostatnie sztuki swego gatunku!
Arman nie posiadał się ze zdumienia, słysząc dumę, która rozbrzmiewała w głosie mężczyzny.
– Dam ci złoto, jeśli uwolnisz te ptaki – powiedział. Jeździec tylko
się zaśmiał i zaczął kierować wielbłądy do drogi.
– Nie, popatrz! – Arman otworzył torbę, pokazując ukryty w niej
skarb. Prowadzący karawanę otworzył szeroko oczy – to było więcej,
niż Chan mu kiedykolwiek zapłacił. Chwycił szybko torbę, żeby chłopak nie zdążył zmienić zdania.
Tymczasem Arman zaczął odwiązywać ptaki. Silniejsze rozpościerały skrzydła i szybowały ku niebu. Niektóre były zbyt słabe, by
latać, i Arman kładł je delikatnie na ziemię. Kiedy wszystkie ptaki

Krok 1. Umocuj pętlę ze sznurka
pod górnymi łuskami szyszki.

Krok 2. W miseczce wymieszaj smalec
z płatkami owsianymi.

Krok 3. Powstałą w ten sposób mieszaniną wypełniaj miejsca pomiędzy łuskami szyszki. Cała szyszka powinna zostać
nią pokryta.

Krok 4. Wsyp nasiona do płaskiego
naczynia.

Krok 5. Obtocz w nich szyszkę, aż będzie cała oblepiona nasionami.

Krok 6. Na koniec zawieś szyszkę
na drzewie – ptaki na pewno się
ucieszą.

