
Jack si Pemalas

Flora Annie Steel

Pada suatu masa, hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Jack dan hidup

bersama dengan ibunya. Mereka sangatlah miskin dan ibunya yang sudah tua itu

menghidupi mereka dengan berkerja sebagai penenun, tetapi Jack sendiri adalah anak

yang sangat malas dan tidak pernah mau melakukan apapun selain berjemur di

matahari pada hari yang panas, dan duduk di sudut rumah saat musim dingin. Sehingga

dia dipanggil Jack si Pemalas. Ibunya sendiri tidak pernah dapat membuat Jack

melakukan sesuatu untuknya, dan akhirnya suatu hari da berkata kepada Jack, bahwa

apabila dia tidak mulai bekerja dan menghidupi dirinya sendiri, ibunya itu tidak akan

memperdulikan dia lagi.

Hal ini merisaukan Jack, dan dia lalu keluar rumah mencari pekerjaan pada hari

berikutnya di tetangganya yang petani dan berhasil mendapatkan satu penny (mata

uang Inggris); tetapi karena selama ini dia tidak pernah pulang kerumah sambil

memegang uang, dia kehilangan uangnya ketika melewati sebuah sungai.

"Anak bodoh," kata ibunya, "kamu seharusnya menaruh uangmu di kantong."

"Saya akan melakukannya lain kali," kata Jack si Pemalas.

Hari berikutnya, Jack kembali keluar untuk bekerja pada seorang pembuat roti yang

tidak memberinya apa-apa kecuali seekor kucing yang besar. Jack lalu mengambil

kucing tersebut, dan membawanya dengan hati-hati di tangannya, tetapi kucing tersebut

mencakar tangannya sehingga dia harus melepaskan kucing tersebut yang kemudian

lari menghilang.

Ketika dia pulang kerumah, ibunya berkata kepadanya, "Kamu anak yang bodoh,

seharusnya kamu mengikatnya dengan tali dan menariknya untuk mengikutimu."

"Saya akan melakukannya lain kali," kata Jack.

Pada hari berikutnya, Jack keluar dan bekerja pada seorang penjagal, yang memberikan

dia hadiah berupa daging domba yang besar. Jack mengambil daging domba tersebut,
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mengikatnya dengan tali, dan menyeretnya di tanah sepanjang jalan, sehingga ketika

dia tiba dirumah, daging domba tersebut telah rusak sama sekali. Ibunya kali ini tidak

berkata apa apa kepadanya, dan pada hari minggu, ibunya mengharuskan dia

membawa pulang kubis untuk dimasak nanti.

"Kamu harus membawanya pulang dan memanggulnya di pundakmu."

"Saya akan melakukannya di lain waktu," kata Jack.

Pada hari senin, Jack si Pemalas

bekerja pada seorang penjaga

ternak, yang memberikan dia

seekor keledai sebagai upahnya.

Walaupun Jack sangat kuat, dia

masih merasa kewalahan untuk

menggendong keledai itu di

pundaknya, tetapi akhirnya dia

memanggul keledai tersebut di

pundaknya dan berjalan pelan ke

rumah membawa hadiahnya. Di tengah perjalanan dia berjalan di depan sebuah rumah

dimana rumah tersebut di huni oleh orang kaya dengan seorang anak gadis satu-

satunya, seorang gadis yang sangat cantik, yang tuli dan bisu. Dan gadis tersebut tidak

pernah tertawa selama hidupnya. Dokter pernah berkata bahwa gadis itu tidak akan

pernah bisa berbicara sampai seseorang bisa membuatnya tertawa. Ayahnya yang

merasa sedih itu berjanji bahwa dia akan menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki

yang bisa membuat anak gadisnya tertawa. Disaat itu juga sang gadis kebetulan melihat

keluar jendela pada saat Jack lewat di depan rumahnya sambil menggendong keledai di

bahunya; dimana keledai tersebut menendang-nendangkan kakinya ke udara secara liar

dan meringkik-ringkik dengan keras. Pemandangan itu begitu lucu sehingga sang putri

tertawa tergelak-gelak dan saat itu juga memperoleh kemampuannya untuk mendengar

dan berbicara. Ayahnya yang begitu bahagia melihat anaknya telah dapat berbicara dan

mendengar, memenuhi janjinya dengan menikahkan anak gadisnya itu dengan Jack si

Pemalas, yang kemudian menjadi orang yang kaya juga. Mereka kemudian tinggal

bersama-sama di sebuah rumah yang besar dengan ibu Jack dan hidup berbahagia

hingga akhir hayat mereka.
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Perempuan tua dan Hantu Jadi-jadian

Flora Annie Steel

Dahulu kala ada seorang wanita tua yang sangat-sangat gembira dan selalu penuh

dengan sukacita, walaupun hampir tidak memiliki apa-apa, dan dia sudah tua, miskin

dan tinggal sendirian. Dia tinggal di sebuah pondok kecil dan menghidupi dirinya dengan

membantu tetangganya mengantarkan pesanan, dia hanya mendapatkan sedikit

makanan, sedikit sup sebagai upahnya. Dia selalu giat bekerja dan selalu terlihat.

Disuatu sore, di musim panas, ketika dia berjalan pulang ke rumahnya, dengan penuh

senyuman seperti biasanya, dia menemukan sebuah pot hitam yang besar tergeletak di

tanah!

"Oh Tuhan!" katanya, "Pot ini akan menjadi tempat yang bagus untuk menyimpan

sesuatu apabila saya mempunyai apa-apa yang dapat disimpan disana! Sayangnya

saya tidak memiliki apa-apa! Siapa yang telah meletakkan pot ini disini?"

Kemudian dia melihat ke sekeliling berharap bahwa pemiliknya tidak jauh dari sana, tapi

dia tidak melihat siapapun disana.

"Mungkin pot ini memiliki lubang," katanya lagi,"dan karena itulah pot ini dibuang. Tapi

pot ini akan sangat bagus bila saya meletakkan setangkai bunga dan menaruhnya di

jendela rumahku, saya akan membawanya pulang."

Dan ketika dia mengangkat tutupnya dan melihat ke dalam. "Ya ampun!" teriaknya

dengan terkagum-kagum. "Penuh dengan emas. Betapa beruntungnya saya!"

Di dalam pot tersebut dilihatnya tumpukan koin emas yang berkilap. Saat itu dia begitu

terpana dan tidak bergerak sama sekali, kemudian akhirnya dia berkata

"Saya merasa sangat kaya sekarang, benar-benar kaya raya!"

Setelah dia mengucapkan kata-kata ini beberapa kali, dia mulai berpikir bagaimana dia

dapat membawa harta karun itu kerumahnya. Pot berisi emas itu begitu berat untuk

dibawa, dan dia tidak menemukan cara yang baik selain mengikat pot itu pada ujung

selendangnya dan menariknya sampai ke rumah.
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"Sebentar lagi hari akan menjadi gelap," katanya sendiri dan mulai berjalan. "Ah..

sekarang lebih baik! karena tetanggaku tidak akan melihat apa yang saya bawa pulang

ke rumah, dan saya bisa sendirian saja sepanjang malam, memikirkan apa yang saya

akan lakukan dengan emas ini! mungkin saya akan membeli rumah yang besar dan

duduk-duduk di perapiannya sambil menikmati secangkir teh dan tidak bekerja lagi

seperti seorang Ratu. Atau mungkin saya akan mengubur emas ini di taman dan

meyimpan sedikit emas ini di teko tua ku, atau mungkin .. wah.. wah.. saya merasa tidak

mengenal diri saya sekarang."

Sekarang dia merasa lelah karena menarik pot yang berat itu, berhenti sejenak untuk

beristirahat, dan berbalik melihat ke hartanya.

Dan dilihatnya pot itu tidak berisi emas, tapi hanya tumpukan koin perak di dalamnya.

Dia menatap pot itu dan menggosok matanya, dan menatap kembali.

"Saya berpikir bahwa pot tadi berisi emas! Saya mungkin bermimpi. Tapi ini adalah

keberuntungan! Perak lebih tidak menyusahkan, gampang di pakai, dan tidak mudah

dicuri. Koin emas mungkin membawa kematian untuk saya, dan dengan setumpuk koin

perak ini..."

kemudian dia berjalan lagi sambil memikirkan apa yang harus dilakukannya, dan

merasa seperti orang kaya, hingga akhirnya dia keletihan lagi dan berhenti beristirahat

dan menengok kembali apakah hartanya masih aman; dan saat itu dia tidak melihat

perak, melainkan setumpuk besi!

"Saya menyangka pot itu berisi perak! saya pasti bermimpi, Tapi ini adalah

keberuntungan! sungguh menyenangkan. Saya dapat menjual dan mendapatkan satu

penny untuk satu besi tua ini, dan satu penny lebih gampang di bawa dan di atur

dibandingkan emas dan perak. Mengapa! karena saya tidak harus tidur dengan gelisah

karena takut di rampok. Tapi satu penny betul-betul dapat berguna dan saya

seharusnya menjual besi-besi itu dan menjadi kaya, benar-benar kaya."
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kemudian dia berjalan lagi sambil memikirkan apa yang harus dilakukannya dengan

uang penny nya nanti, hingga sekali lagi dia berhenti beristirahat dan menengok kembali

apakah hartanya masih aman; dan kali ini dia tidak melihat apa-apa selain batu-batu

besar dalam pot itu.

"Saya menyangka pot itu berisi bersi! saya pasti bermimpi, Tapi ini adalah

keberuntungan! karena saya sudah lama menginginkan batu besar untuk menahan agar

pintu pagar saya tetap terbuka. Sungguh hal yang baik memiliki keberuntungan."

Dia menjadi sangat ingin melihat bagaimana

batu itu nanti bisa menahan pintu pagarnya agar

selalu terbuka, dia akhirnya berjalan terus

hingga tiba di pondoknya. Dia membuka pintu

pagarnya, berbalik untuk melepaskan

selendangnya dari batu besar yang tergeletak di

belakangnya. Tetapi apa yang dilihatnya

bukanlah batu besar, melainkan serpihan-

serpihan batu.

Sekarang dia membungkuk dan melepaskan

ujung selendangnya, dan - "Oh!" Tiba-tiba dia

terlonjak kaget, sebuah jeritan, dan mahkluk

yang sebesar tumpukan jerami, dengan empat

kaki yang panjang dan dua telinga yang panjang, memiliki ekor panjang, menendang-

nendang ke udara sambil memekik dan tertawa seperti anak yang nakal!

Wanita tua itu memandangnya sampai makhluk itu menghilang dari pandangan,

kemudian akhirnya perempuan itu tertawa juga.

"Baiklah!" katanya sambil tertawa, "Saya beruntung! Cukup beruntung. Sungguh senang

bisa melihat hantu jadi-jadian dengan mata kepala sendiri, dan bebas darinya juga! Ya

Tuhan, saya merasa sangat bahagia!"

Kemudian dia masuk ke pondoknya dan tertawa sepanjang malam membayangkan

kejadian tadi dan merasa betapa beruntungnya dia hari ini.
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Urashima Taro dan Penyu Laut

Tidak dikenal

Urashima Taro, yang dalam bahasa Jepang berarti "Anak laki-laki dari pulau," adalah

anak satu-satunya dan merupakan kesayangan dari seorang nelayan tua dan istrinya.

Dia sangat baik, muda dan kuat, dia dapat berlayar dengan perahu jauh lebih pandai

dari orang-orang yang tinggal di tepi pantai rumahnya. Dia sering berlayar jauh ke

tengah laut, dimana para tetangganya sering memperingati orangtuanya bahwa

mungkin suatu saat dia akan pergi terlalu jauh ke laut dan tidak pernah kembali lagi.

Orangtuanya tahu akan hal ini, bagaimanpun juga, mereka mengerti bahwa anaknya

sangat pandai berlayar, dan mereka tidak pernah terlalu mengkuatirkannya. Bahkan bila

Urashima pulang lebih lambat dari yang diharapkan, mereka selalu menunggu

kedatangannya tanpa rasa cemas. Mereka mencintai Urashima lebih dari hidup mereka

sendiri, dan bangga bahwa dia sangat berani dan lebih kuat dari anak laki-laki

tetangganya.

Suatu pagi, Urashima Taro pergi untuk

mengambil tangkapan di jaringnya,

seperti yang ditebarkannya kemarin

malam. Di salah satu jaringnya,

diantara ikan yang tertangkap, dia

menemukan seekor penyu kecil yang

ikut terjerat. Penyu itu di ambilnya dan

diletakkannya di dalam perahu sendiri, disimpannya di tempat yang aman, hingga dia

dapat membawanya pulang ke rumah. Tetapi dengan kagum, Urashima mendengarkan

penyu itu memohon dengan suara yang sangat lirih. "Apa gunanya saya bagi kamu?"

tanya penyu itu. "Saya terlalu kecil untuk dimakan, dan terlalu muda hingga butuh waktu

yang lama hingga saya menjadi besar. Kasihanilah saya dan kembalikan saya ke laut,

karena saya tidak ingin mati." Urashima Taro yang baik hati menaruh belas kasihan

pada penyu kecil yang memohon sehingga dia melepaskan kembali penyu kecil itu ke

laut.
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Beberapa tahun setelah kejadian ini, ketika Urashima Taro pergi berlayar terlalu jauh ke

tengah laut, badai yang buruk datang menerpa perahunya dan memecahkan perahunya

hingga berkeping-keping. Urashima adalah perenang yang sangat baik, dan dia terus

berupaya agar dapat sampai ke tepi pantai dengan berenang, tetapi jarak antara dia dan

pantai terlalu jauh dan saat itu laut sangat ganas, kekuatannya akhirnya melemah dan

dia sudah mulai tenggelam perlahan-lahan. Saat dia menyerah dan berpikir bahwa dia

tidak akan pernah bertemu dengan ayahnya lagi, dia mendengar namanya dipanggil dan

melihat penyu yang besar berenang ke arahnya.

“Naiklah kepunggungku," teriak penyu itu, "dan saya akan membawamu menuju

daratan." Ketika Urashima Taro telah aman dan duduk di punggung penyu itu, penyu itu

lalu melanjutkan kata-katanya: "Saya adalah penyu yang kamu lepas saat saya masih

kecil dan tidak berdaya di jaring mu, dan saya sangat senang dapat membalas

kebaikanmu."

Sebelum mereka tiba di pantai, penyu itu bertanya kepada Urashima Taro bahwa

apakah dia ingin melihat kehidupan yang indah yang tersembunyi di bawah laut.

Nelayan muda itu membalas bahwa hal itu adalah pengalaman yang akan sangat

menyenangkan. Dalam sekejap, mereka berdua menukik ke dalam air yang berwarna

hijau. Urashima memegang erat-erat punggung penyu yang membawanya ke

kedalaman yang tak terkira. Setelah tiga malam, mereka mencapai dasar laut, dan tiba

di tempat yang sangat indah, penuh dengan emas dan kristal. Koral dan mutiara dan

berbagai macam batu-batuan berharga membuat matanya menjadi berbinar-binar dan

terkagum-kagum, dan apa yang ada di dalam istana tersebut lebih membuat dia

terkagum lagi, diterangi dengan sisik-sisik ikan yang bersinar indah.

“Ini," kata penyu itu, "Ini adalah istana dewi laut. Saya adalah salah satu pelayan dari

putri dewi laut."

Penyu itu kemudian menyampaikan kedatangan Urashima Taro ke sang Putri, dan tidak

lama kemudian dia kembali, membawa Urashima ke hadapan sang Putri. Putri dewi laut

itu sangat cantik sehingga ketika sang Putri meminta agar Urashima mau tinggal di

tempat itu, Urashima langsung menyetujuinya dengan gembira.
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"Jangan tinggalkan saya, dan kamu akan selalu

terlihat muda seperti sekarang, usia tua tidak

akan pernah kamu alami," kata sang Putri.

Begitulah akhirnya Urashima Taro tinggal di

istana bawah laut bersama putri dari Dewi laut.

Dia begitu gembira hingga tidak merasa bahwa

waktu terus berlalu tanpa terasa. Berapa lama

dia disana tak pernah disadarinya. Tetapi suatu

hari, dia teringat kepada kedua orangtuanya;

dia ingat bahwa orangtuanya mungkin merasa kehilangan dengan ketidakhadirannya.

Semakin hari, keinginan untuk pulang terus datang dan bertambah kuat. Pada akhirnya,

Urashima mengutarakan maksudnya kepada sang Putri bahwa dia harus pergi

menjenguk orangtuanya. Sang Putri menangis sedih dan memohon agar Urashima tidak

pergi.

"Jika kamu pergi, saya mungkin tidak akan melihatmu lagi," tangis sang Putri.

Tetapi keinginan Urashima sangat kuat dan tidak dapat dibujuk lagi. Urashima sangat

ingin melihat kedua orangtuanya sekali lagi dan berjanji akan pulang kembali ke istana

itu dan tinggal bersama sang Putri selama-lamanya. Sang Putri akhirnya setuju dan

memberikan sebuah kotak emas kepadanya dan berpesan agar kotak itu jangan pernah

dibuka.

"Jika kamu mengindahkan kata-kataku," katanya kembali, "kamu mungkin masih dapat

kembali kepadaku. Saat kamu siap, penyuku akan berada disana untuk membawamu,

tetapi bila kamu lupa apa yang saya katakan kepadamu, Saya tidak akan pernah dapat

menemui kamu lagi."

Urashima Taro dengan bersemangat meyakinkan dia bahwa tidak ada satupun di dunia

yang dapat memisahkan mereka, dan mengucapkan selamat tinggal. Dengan

menunggangi punggung penyu, dengan cepat dia meninggalkan istana jauh dibelakang.

Selama tiga hari tiga malam mereka berenang, dan akhirnya penyu itu tiba di tepi pantai

dekat rumahnya yang dulu.
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Dengan bersemangat dia lari ke desa itu dan mencari semua teman-teman lamanya.

Semua wajah terlihat asing baginya, bahkan rumahnya pun kelihatan berbeda. Anak-

anak yang bermain di pinggir jalan dimana dia pernah tinggal, tidak pernah dilihatnya

sebelumnya. Dia berhenti di depan rumahnya, dengan hati berdebar-debar,

dia mengetuk pintu rumah. Terdengar suara musik dari jendela atas dan seorang wanita

yang asing baginya membukakan pintu. Wanita itu tidak bisa menjelaskan tentang

orangtuanya dan bahkan tidak pernah mendengar nama kedua orangtuanya. Urashima

lalu keluar dari rumah tersebut dan menanyai semua orang yang dijumpainya. Tetapi

semua yang ditanyai hanya memandanginya dengan curiga. Akhirnya dia menuju ke

tanah pekuburan di luar desa. Mencari-cari di antara kuburan yang ada, dan dengan

cepat dia menemukan dirinya berdiri di dekat nama yang selama ini dicari-carinya.

Tanggal pada batu nisan itu menunjukkan bahwa ayah dan ibunya meninggal tidak lama

setelah dia berangkat; dan dia menemukan bahwa dia telah pergi dari rumah itu selama

tiga ratus tahun. Dengan penuh kesedihan dia membungkuk untuk menghormati

orangtuanya yang terakhir kali dan kembali menuju desanya. Di setiap langkah dia

berharap bahwa dia akan terbangun dari mimpinya, tetapi orang-orang yang ditemui dan

jalan yang dilalui adalah nyata.

Kemudian dia teringat akan sang Putri dan kotak emas yang diberikan kepadanya. Dia

berpikir bahwa mungkin saja sang Putri telah menyihirnya, dan kotak ini mempunyai

jimat-jimat untuk mematahkan sihir itu. Dengan tidak sabar dia membuka kotak tersebut,

dan seberkas asap berwarna ungu keluar meninggalkan kotak yang kosong. Dengan

terkejut, dia tersadar melihat tangannya yang langsung menjadi tua dan gemetaran. dia

menjadi sadar bahwa kotak tersebut berisi jimat yang menahan dirinya dari proses

penuaan selama tiga ratus tahun, dan

kotak itu telah kehilangan sihirnya.

Dengan ketakutan, dia berlari ke tepi

aliran air yang mengalir dari atas

gunung, dan melihat bayangan dirinya

yang terpantul di air itu adalah

bayangan seseorang yang sangat tua.

Dia kembali ke desa itu dengan

ketakutan, dan tak ada satu orangpun

yang mengenali dia sebagai anak muda yang kuat beberapa jam yang lalu. Dengan
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kelelahan, dia akhirnya mencapai tepi pantai, dimana dia duduk di atas sebuah batu dan

memanggil penyu laut yang membawanya ke istana laut. Tetapi panggilannya sia-sia

belaka, penyu itu tidak pernah muncul, dan akhirnya suaranya hilang di telan kematian.

Sebelum kematiannya, orang-orang se-desa berkumpul di dekatnya dan mendengarkan

ceritanya yang sangat aneh. Lama setelah kejadian itu, orang-orang desa menceritakan

kepada anak-anaknya tentang seseorang yang sangat mencintai orangtuanya,

meninggalkan istana bawah laut dan seorang Putri yang sangat cantik, dan orang itu

bernama Urashima Taro.

Katak dan Permata

Charles Perrault

Pada suatu masa, ada seorang wanita yang telah menjanda dan memiliki dua orang

putri. Putri tertua memiliki wajah dan perangai yang sangat mirip dengan ibunya

sehingga orang sering berkata bahwa siapapun yang melihat putri tertua tersebut, sama

dengan melihat ibunya. Mereka berdua mempunyai sifat jelek yang sama, sangat

sombong dan tidak pernah menghargai orang lain.

Putri yang termuda, merupakan gambaran dari ayahnya yang telah meninggal, sama-

sama memiliki sifat baik hati, senang membantu orang dan sangat sopan. Banyak yang

menganggap bahwa putri termuda adalah wanita yang tercantik yang pernah mereka

lihat.

Karena kecenderungan orang untuk menyukai hal yang sama dengan diri mereka,

ibunya menjadi sangat sayang kepada putri yang tertua, sedangkan putri yang termuda

diperlakukan dengan buruk, putri termuda sering disuruhnya bekerja tanpa henti dan

tidak boleh bersama mereka makan di meja makan. Dia hanya diperbolehkan makan di

ruang dapur sendiri saja.

Putri yang termuda sering dipaksa dua kali sehari untuk mengambil air dari sumur yang

letaknya sangat jauh dari rumah mereka. Suatu hari ketika putri yang termuda berada di

mata air ini, datanglah seorang wanita tua yang kelihatan sangat miskin, yang

memintanya untuk mengambilkan dirinya air minum.
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"Oh! ya, dengan senang hati," kata gadis cantik ini yang dengan segera mengambil

kendinya, mengambil air dari tempat yang paling jernih di mata air tersebut, dan

memberikan kepada wanita itu, sambil membantu memegang kendinya agar wanita tua

itu dapat minum dengan mudah.

Setelah minum, wanita tersebut berkata kepada putri termuda:

"Kamu sangat cantik, sangat baik budi dan

sangat sopan, saya tidak bisa tidak memberikan

kamu hadiah." Ternyata wanita tua tersebut

adalah seorang peri yang menyamar menjadi

wanita tua yang miskin untuk melihat seberapa

jauh kebaikan hati dan kesopanan putri termuda.

"Saya akan memberikan kamu sebuah hadiah,"

lanjut sang Peri, "Mulai saat ini, dari setiap kata

yang kamu ucapkan, dari mulutmu akan keluar

sebuah bunga atau sebuah batu berharga."

Ketika putri termuda yang cantik ini pulang

kerumah, dimana saat itu ibunya memarahinya

karena menganggap putri termuda tersebut terlalu lama kembali dari mengambil air.

"Saya minta maaf, mama," kata putri termuda, "karena saya terlambat pulang."

Saat mengucapkan kata itu, dari mulutnya keluarlah dua buah bunga, dua buah mutiara

dan dua buah permata.

"Apa yang saya lihat itu?" kata ibunya dengan sangat terkejut, "Saya melihat mutiara

dan permata keluar dari mulutmu! Bagaimana hal ini bisa terjadi, anakku?"

Untuk pertama kalinya ibunya memanggilnya dengan sebutan 'anakku'.

Putri termuda kemudian menceritakan semua kejadian yang dialami secara terus terang,

dan dari mulutnya juga berturut-turut keluarlah permata yang tidak terhitung jumlahnya.
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"Sungguh mengagumkan," kata ibunya, "Saya harus mengirim anakku yang satu lagi

kesana." Dia lalu memanggil putri tertua dan berkata "Kemarilah, lihat apa yang keluar

dari mulut adikmu ketika dia berbicara. Apakah kamu tidak ingin memiliki hal yang

dimiliki adikmu? Kamu harus segera berangkat ke mata air tersebut dan apabila kamu

menemui wanita tua yang meminta kamu untuk mengambilkan air minum, ambilkanlah

untuknya dengan cara yang sangat sopan."

"Adik termuda pasti sangat senang melihat saya mengambil air dari mata air yang jauh,"

katanya dengan cemberut.

"Kamu harus pergi, sekarang juga!" kata ibunya lagi.

Akhirnya putri tertua berangkat juga sambil mengomel di perjalanan, sambil membawa

kendi terbaik yang terbuat dari perak.

Tidak lama kemudian dia tiba di mata air tersebut, kemudian dia melihat seorang wanita

yang berpakaian sangat mewah keluar dari dalam hutan, mendekatinya, dan

memintanya untuk mengambilkan air minum. Wanita ini sebenarnya adalah peri yang

bertemu dengan adiknya, tetapi kali ini peri tersebut menyamar menjadi seorang putri

bangsawan.

"Apakah saya datang kesini," kata putri tertua dengan sangat sombong, "hanya untuk

memberikan kamu air? dan kamu pikir saya membawa kendi perak ini untuk kamu?

Kalau kamu memang mau minum, kamu boleh meminumnya jika kamu merasa pantas."

"Kamu keterlaluan dan berlaku tidak sopan," jawab sang Peri, "Baiklah, mulai sekarang,

karena kamu sangat tidak sopan dan sombong, saya akan memberikan kamu hadiah,

dari setiap kata yang kamu ucapkan, dari mulutmu akan keluar seekor ular atau seekor

katak."

Saat dia pulang, ibunya yang melihat kedatangannya dengan gembira menyambutnya

dan bertanya:

"Bagaimana, anakku?"
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"Bagaimana apanya, ma?" putri tertua menjawab dengan cara yang tidak sopan, dan

dari mulutnya keluarlah dua ekor ular berbisa dan dua ekor katak.

"Oh! ampun," kata ibunya; "apa yang saya lihat ini? Oh! pastilah adik mu yang sengaja

telah merencanakan kejadian ini, tapi dia akan mendapatkan hukumannya"; dan

dengan segera dia berlari mendekati putri termudanya dan memukulnya. Putri termuda

kemudian lari menjauh darinya dan bersembunyi di dalam hutan yang tidak jauh dari

rumahnya agar tidak mendapat pukulan lagi.

Seorang anak Raja, yang baru kembali dari berburu di hutan, secara kebetulan bertemu

dengan putri termuda yang sedang menangis. Anak Raja tersebut kagum akan

kecantikan putri termuda kemudian bertanya mengapa putri tersebut sendirian di dalam

hutan dan menangis terisak-isak.

"Tuanku, ibu saya telah mengusir saya dari rumah."

Saat itu, anak Raja melihat lima atau enam mutiara dan permata keluar dari mulut putri

termuda, dia menjadi penasaran dan meminta putri termuda menceritakan mengapa dari

mulutnya keluar permata saat berkata sesuatu. Putri termuda kemudian menceritakan

semua kisahnya, dan anak Raja tersebut menjadi bertambah kagum akan kebaikan hati

dan kesopanan tutur kata putri termuda. Anak Raja menjadi jatuh hati pada putri

termuda dan beranggapan bahwa putri termuda sangat pantas menjadi istrinya. Anak

Raja akhirnya mengajukan lamaran dan menikahi putri termuda.

Sedangkan putri tertua, membuat dirinya sendiri begitu dibenci oleh ibunya sendiri

karena kelakuannya yang sangat buruk dan di usir keluar dari rumah. Putri tertua

akhirnya menjadi terlantar karena tidak memiliki rumah lagi, dia lalu masuk ke dalam

hutan dan mulai saat itu, orang tidak pernah mendengar kabar tentangnya lagi.

Penebang Kayu yang Tidak Tahu Berterimakasih

Mrs. E. B. Mawr

Pada jaman dahulu, di suatu desa, ada seorang penebang kayu yang sangat miskin,

sehingga dia hanya mempunyai sebuah kapak untuk bekerja dan menghidupi anak-anak

dan istrinya. Dengan sangat sulit dia bisa memperoleh enam pence (sejenis mata uang)
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setiap hari. Dia dan istrinya harus bekerja membanting tulang dari subuh hingga larut

malam agar mereka dapat hidup dengan tidak kehabisan makanan. Apabila mereka

beristirahat, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa.

"Apa yang harus saya lakukan?" katanya, suatu hari, "Saya sekarang sangat lelah, istri

dan anakku tidak memiliki apa-apa untuk dimakan, dan saya sudah tidak sekuat dulu

lagi memegang kapak ini, untuk memperoleh sekerat roti untuk keluargaku. Ah, begitu

buruknya nasib bagi orang miskin, ketika mereka dilahirkan ke dunia ini."

Sementara dia masih berkeluh-kesah, sebuah suara memanggilnya dengan penuh rasa

iba: "Apa yang kamu keluhkan?"

"Bagaimana saya tidak suka mengeluh, apabila saya tidak memiliki makanan?" katanya.

"Pulanglah ke rumahmu," kata suara itu, "galilah tanah di sudut pekaranganmu, dan

kamu akan menemukan harta karun di bawah sebuah dahan yang telah mati.

Ketika penebang kayu ini mendengar hal ini, dia langsung berlutut di tanah, dan berkata:

"Tuan, siapakah nama tuan? siapakah tuan yang begitu baik hati?"

"Namaku Merlin," kata suara itu.

"Ah! Tuan, Tuhan akan memberkahimu apabila kamu datang menolongku dan

menyelamatkan keluargaku dari kemelaratan."

"Pergilah cepat," kata suara itu, "dan dalam satu tahun, kembalilah ke sini, dan

berikanlah saya penjelasan tentang apa saja yang kamu lakukan dengan uang yang

kamu temukan di sudut pekaranganmu."

"Tuan, Saya akan mengunjungimu dalam satu tahu, atau setiap hari, apabila kamu

memerintahkan saya."

Lalu sang penebang kayu pulang ke rumahnya, menggali tanah pada sudut

pekarangannya dan disana dia menemukan harta karun yang telah dijanjikan. Betapa

gembiranya mereka sekeluarga karena telah lepas dari kemiskinan.
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Karena tidak ingin tetangganya tahu mengapa mereka tiba-tiba menjadi kaya, dia masih

pergi ke dalam hutan dengan membawa kapak, sehingga seolah-olah dia bekerja keras

dan secara perlahan-lahan terangkat dari kemiskinan menjadi kemakmuran.

Pada akhir tahun, dia pergi ke dalam hutan untuk memenuhi janjinya. Dan suara itu

berkata, "Jadi kamu akhirnya datang!" "Ya Tuan," "Dan bagaimana kamu

membelanjakan harta tersebut?" "Tuan, keluargaku sudah dapat makan makanan yang

baik dan berpakaian yang bagus, dan kami selalu berterima kasih kepadamu setiap

hari."

"Keadaan kamu sekarang menjadi lebih baik kalau begitu, tapi katakan padaku, apakah

masih ada hal yang kamu inginkan?" "Ah, ya, Tuan, saya ingin menjadi walikota di

tempat saya."

"Baiklah, dalam empat puluh hari kamu akan menjadi walikota."

"Oh, beribu-ribu terima kasih, pelindungku yang baik."

Pada tahun kedua, penebang kayu yang kaya datang ke hutan dengan baju baru yang

sangat baik dan mengenakan atribut bahwa dia adalah walikota.

"Bapak Merlin," panggilnya, "datanglah dan berbicaralah padaku."

"Saya di sini," kata suara itu, "apa yang kamu harapkan?"

"Seorang pejabat tinggi baru saja meninggal kemarin, dan anak laki-laki saya, dengan

bantuanmu, ingin menggantikannya, Saya meminta kebaikan hatimu."

"Dalam empat puluh hari, hal yang kamu inginkan akan terwujud," kata Merlin.

Begitu pula dalam empat puluh hari, anaknya menjadi pejabat tinggi, dan mereka masih

juga belum puas.

Pada akhir tahun ketiga, penebang kayu tersebut mencari lagi Merlin di hutan, dan

dengan suara yang merendahkan, dia berkata "Merlin, maukah kamu membantu saya?"

"Apa yang kamu kehendaki?" kata suara itu.

www.rajaebookgratis.com

http://rajaebookgratis.wordpress.com



"Putriku berharap agar dapat menikah dengan seorang pejabat," katanya. "Harapanmu

akan terwujud," balas Merlin, dan dalam empat puluh hari, anak perempuan penebang

kayu itu menikah dengan seorang pejabat.

Dan begitulah akhirnya waktu terus berlalu, hingga pada akhir tahun keempat, istrinya

yang bijaksana menyuruhnya kembali kesana untuk berterima kasih, tetapi penebang

kayu itu menjawab:"Mengapa saya harus masuk kembali ke hutan itu untuk berbicara

dengan mahluk yang tidak pernah saya lihat? Saya sekarang sangat kaya, mempunyai

banyak teman, dan namaku sangat di hormati semua orang."

"Pergilah sekali lagi," kata istrinya, "Kamu harus memberi dia salam dan berterima kasih

atas segala kebaikannya."

Akhirnya penebang kayu itu dengan menunggangi kudanya, diikuti oleh dua orang

pelayan, masuk ke dalam hutan dan mulai berteriak: "Merlot ! Merlot ! Saya tidak

membutuhkan kamu lagi, karena sekarang saya cukup kaya." Merlin membalasnya,

"Sepertinya kamu lupa saat kamu masih miskin, tidak cukup makan, dengan hanya

berbekal kapak, kamu dengan susah payah mendapatkan enam pence setiap hari! Saya

saya memberikan kamu berkah pertama kali, kamu berlutut dengan kedua kakimu, dan

memanggil saya 'Tuan', setelah berkah kedua, kamu hanya memanggil saya 'Bapak'

dan setelah yang ketiga, kamu memanggilku dengan 'Merlin' saja, sekarang dengan

sombongnya kamu memanggilku 'Merlot'! kamu mungkin berpikir bahwa kamu sudah

sangat kaya dan hidup dengan baik dan tidak memerlukan lagi saya, Mari kita lihat

nanti, selama ini kamu tidak memiliki hati yang baik dan selalu bertindak bodoh, tetaplah

menjadi bodoh, dan tetaplah menjadi miskin seperti saat pertama saya bertemu dengan

kamu." Penebang kayu itu tertawa terbahak-bahak, mengangkat bahunya dan tidak

mempercayai apa yang dikatakan kepadanya.

Dia kembali ke rumahnya, tapi dengan cepat anaknya yang sekarang menjadi pejabat

tinggi, meninggal, putrinya yang menjadi istri seorang pejabat juga menderita sakit keras

dan akhirnya meninggal. Kesialan menimpanya terus menerus dan saat perang pecah,

serdadu dari kedua belah pihak yang berperang, memasuki rumahnya, merampas

minuman dan makanan yang ada di lumbungnya, membakar semua ladangnya, juga

rumahnya, hingga dia tidak memiliki uang satu penny pun.
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Ketika tiba masa untuk membayar pajak, dia tidak mempunyai uang di kantongnya,

sehingga dia terpaksa menjual semua ladangnya. "Lihat," kata penebang kayu yang

tidak tahu berterimakasih itu, sambil menangis, "Saya telah kehilangan semua yang

saya miliki, uang, ladang, kuda, anak-anakku! Mengapa saya tidak percaya kepada

Merlin? hanya kematian yang belum menjemput saya, saya sudah tidak tahan dengan

penderitaan ini."

"Tidak begitu," kata istrinya yang bijaksana, "Kita harus mulai bekerja keras kembali."

"Dengan apa?" kata penebang kayu, "Kita bahkan sudah tidak memiliki seekor

keledaipun untuk bekerja!"

"Dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita," kata istrinya lagi.

Tuhan hanya memberikan mereka sebuah keranjang, yang dipinjam dari tetangganya.

Dengan keranjang ini di punggungnya dan kapak di tangannya, dia akhirnya masuk ke

hutan untuk bekerja menebang kayu, mencoba untuk mencari kayu untuk mendapatkan

enam pence sehari.

Semenjak itu, dia tidak pernah mendengar suara Merlin lagi.
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