
Kakak Beradik

By : Andrew Lang

Seorang anak laki-laki menarik tangan adik perempuannya dan berkata: "Lihat, kita

tidak pernah merasakan kebahagiaan semenjak ibu kita meninggal. Ibu tiri kita selalu

memukuli kita setiap hari, dan kita tidak berani berada di dekatnya karena dia selalu

menendang kita untuk menjauh darinya. Kita tidak pernah dapat makanan yang baik

kecuali remah-remah dan sisa-sisa roti. Seandainya saja ibu kita masih hidup dan tahu

semua penderitaan kita ini! Mari ikutlah denganku, mari kita tinggalkan rumah ini."

Lalu kakak beradik itupun meninggalkan rumah ibu tirinya, berjalan seharian penuh,

dan saat hujan turun dengan deras adik perempuannya berkata: "Surga dan hati kita

menangis bersama."

Menjelang malam, mereka tiba di sebuah hutan yang besar, dan mereka merasa

sangat kelelahan dan kelaparan setelah berjalan jauh. Mereka menemukan satu celah

di pohon yang berlubang dan masuk ke celah pohon tersebut dan jatuh tertidur dengan

cepat.

Pagi harinya, ketika mereka bangun, matahari bersinar terang dan membawa

kehangatan, kakaknya berkata: "Saya sangat haus, adik kecilku; Jika saja saya bisa

menemukan air sungai, saya akan meminumnya disana. Saya serasa mendengarkan

aliran sungai di dekat sini." Dia lalu melompat bangun, menarik tangan adik

perempuannya dan mencari-cari anak sungai tersebut.

Saat itu ibu tirinya yang sebenarnya adalah seorang penyihir, tahu bahwa kedua anak

tirinya telah lari meninggalkan rumah. Dia kemudian diam-diam mengejar mereka.

Ketika tahu bahwa mereka kehausan, dia lalu memberi mantra sihir pada semua aliran

air yang ada di hutan.

Saat kakak beradik itu menemukan sebuah anak sungai yang bening, sang Kakak

langsung ingin meminumnya, tetapi saat itu adik perempuannya mendengar bisikan:

"Siapa yang meminumku akan berubah menjadi harimau! siapa yang meminumku

akan berubah menjadi harimau!"
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Sang adik langsung berteriak, "Kakak, janganlah meminumnya, karena kamu akan

berubah menjadi harimau dan akan menerkamku nanti." Sang kakak walaupun merasa

kehausan, tidak jadi meminumnya. "Baiklah," katanya, "Kita akan mencari mata air

yang lain saja."

Ketika mereka menemukan mata air sungai yang kedua, sang adik mendengarkan

suara berbisik: "Siapa yang meminumku akan menjadi serigala, siapa yang

meminumku akan menjadi serigala!" dan sang adik langsung berteriak, "Kakak, jangan

meminum air disini, karena kamu akan berubah menjadi serigala dan menerkamku."

Kembali sang kakak tidak jadi meminumnya dan berkata: "Baiklah, saya masih bisa

menahan rasa hausku sampai bertemu dengan mata air yang ketiga."

Dan ketika mereka menemukan mata air sungai yang ketiga, sang adik mendengar

bisikan: "Siapa yang meminumku akan berubah menjadi rusa! siapa yang meminumku

akan menjadi rusa!" Lalu sang adik memohon, "Kakak, janganlah minum dulu di sini,

atau kamu akan berubah menjadi rusa dan lari dariku." Tetapi sang kakak yang sudah

sangat kehausan sudah berlutut

dan meminum airnya, dan begitu

bibirnya menyentuh air sungai itu,

dia kemudian langsung berubah

menjadi seekor rusa kecil.

Sang adik perempuan menangis

melihat kakaknya yang telah

disihir, begitu pula kakaknya yang

telah berubah menjadi rusa ikut

menangis di pangkuannya.

Akhirnya sang adik berkata: "Tak apa, saya tidak akan meninggalkan kamu sendirian,"

kemudian dia mengambil sabuk emas miliknya dan mengikatnya di sekeliling leher

rusa itu. Lalu dia mengambil selendangnya dan menjadikannya tali yang diikatkan ke

sabuk yang melingkar di leher sang rusa. Dia kemudian berjalan bersama sang rusa

hingga makin jauh masuk ke dalam hutan, dimana akhirnya mereka menemukan

rumah yang kosong dan tidak dihuni lagi. Sang adik memutuskan untuk bermalam dan

tinggal di sana bersama sang Rusa.

www.rajaebookgratis.com

http://rajaebookgratis.wordpress.com



Setelah beberapa tahun lamanya hidup di hutan ini, suatu hari Raja masuk ke hutan

tersebut untuk berburu, sehingga hutan tersebut di penuhi dengan derap-derap kaki

kuda, tiupan terompet dari tanduk, dan gonggongan anjing pemburu serta teriakan-

teriakan pemburu. Mendengar terompet berburu, sang Rusa menjadi gelisah dan ingin

keluar dari rumah itu.

"Ah!" katanya kepada adik perempuannya, "Biarkan saya keluar! saya tidak tahan

mendengar terompet itu. " Dia terus memohon hingga adik perempuannya

menyetujuinya dengan sedih hati.

"Tetapi," katanya, "kamu harus kembali sebelum malam. Saya akan mengunci pintu

saya karena takut pada pemburu tersebut, jadi untuk mengetahui yang datang itu

adalah kamu atau bukan, ketuklah pintuku dan katakan, "Adik tersayang, bukalah

pintu, saya ada di luar sini." "Jika kamu tidak berkata apa-apa, saya tidak akan

membukakan kamu pintu."Akhirnya sang Rusa setuju dan berlari keluar di alam bebas.

Secepatnya Raja dan pemburu-pemburunya melihat rusa yang indah itu dan

melakukan pengejaran, tetapi mereka tidak pernah dapat mengejar dan

menemukannya. Saat malam tiba, sang Rusa pulang ke rumah dan mengetuk pintu

sambil berkata: "Adik tersayang, bukalah pintu, saya ada di luar sini." Kemudian pintu

terbuka dan sang Rusa lalu beristirahat di dalam rumah tersebut.

Keesokan hari ketika perburuan di mulai kembali, dan mendengar terompet di tiupkan,

sang Rusa kembali meminta agar adik perempuannya membiarkan dia keluar. Seperti

hari kemarin, adiknya membiarkan dia keluar dari rumah dengan sedih.

Saat Raja berburu kembali, dia dan pemburunya melihat sang Rusa dengan sabuk

emas di lehernya, dan mulai mengejarnya kembali, hampir seharian penuh mereka

mengejar rusa tersebut dan akhirnya sang Rusa terkepung dan sedikit terluka di kaki

sehingga sang Rusa tidak dapat berlari kencang lagi. Para pemburu yang mengepung

rusa tersebut melihat sang Rusa lari ke sebuah rumah dan mengetuk pintu dan

berkata: "Adik tersayang, bukalah pintu, saya ada di luar sini." Pemburu melihat

kejadian itu dan melaporkan kepada Raja apa saja yang dilihat mereka. "Esok hari kita

akan berburu lagi." kata sang Raja.
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Sang Adik saat membuka pintu dan melihat sang Rusa terluka menjadi sangat

ketakutan dan bersedih. Dia lalu membersihkan luka dan membalut luka itu dengan

ramuan dari daun-daunan. Setelah itu dia berkata, "Pergilah beristirahat agar kamu

cepat sembuh."

Keesokan harinya, luka di kaki sang Rusa mulai membaik dan sang Rusa meminta

kembali agar diijinkan keluar, "Saya harus keluar, saya akan berhati-hati agar mereka

tidak menangkap saya." kata sang Rusa. Sang Adik menangis dan berkata, "Mereka

pasti akan menangkapmu kali ini, dan saya akan mejadi sendirian di hutan ini. Saya

tidak dapat membiarkan kamu keluar." Sang Rusa membalas, "Kalau begitu, mungkin

saya akan meninggal karena bersedih di sini." Akhirnya sang Adik membiarkan sang

Rusa keluar dengan hati yang berat.

Saat sang Raja berburu dan melihat Rusa itu, dia berkata kepada pemburunya,

"Sekarang kejar dan tangkaplah rusa itu, tetapi jangan sampai melukainya." dan para

pemburunya berhasil menangkap sang Rusa. Ketika hari menjelang malam, sang Raja

berkata kepada para pemburunya: "Sekarang tunjukkanlah saya dimana rumah kecil di

tengah hutan yang kamu lihat itu." Dan mereka bersama-sama pergi ke rumah kecil itu

dan sang Raja lalu mengetuk pintu dan berkata, "Adik tersayang, bukalah pintu, saya

ada di luar sini." Ketika pintu terbuka, sang Raja melihat seorang gadis yang sangat

cantik berdiri di dalam rumah itu.

Sang gadis yang merupakan adik dari sang Rusa menjadi terkejut karena bukan sang

Rusa yang mengetuk pintunya, melainkan sang Raja sendiri. Dan Raja tersebut

dengan ramah memegang tangannya dan berkata, "Maukah kamu ikut bersamaku ke

istana?", "Ya, tetapi saya tidak dapat meninggalkan rusa ku sendirian di sini." Sang

Raja lalu berkata, "Rusamu boleh ikut kemanapun kamu pergi." dan saat itu sang Rusa

di lepas oleh para pemburu dan berlari ke arah adik perempuannya.

Akhirnya sang Raja membawa sang Gadis beserta rusanya ke istana, dan tidak berapa

lama kemudian sang Raja menikahi gadis tersebut.

Saat ibu tiri dari kakak beradik mendengar kabar tersebut, hatinya menjadi dengki dan

putrinya kandungnya yang memiliki mata cuma satu, mendatanginya dan berkata,
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"Saya seharusnya yang mendapatkan keberuntungan dan menjadi Ratu." "Tenanglah,"

kata sang Ibu tiri, "Kamu akan mendapatkannya ketika saatnya telah tiba,"

Tiba suatu saat ketika Raja sedang berburu di hutan, sang Adik yang telah menjadi

Ratu melahirkan seorang anak laki-laki, Ibu tiri yang penyihir menjalankan rencananya,

dengan menyamar menjadi seorang pelayan, dia memberi racun sihir pada sang Ratu

dan sang Ratu pun lenyap terkena racun sihir itu. Kemudian ibu tiri itu dengan cepat

mendandani anak gadisnya dengan sihirnya agar sama seperti sang Ratu. Tetapi

walaupun ibu tiri itu mempunyai sihir, dia tidak dapat menyamarkan mata putrinya yang

hanya satu itu dan mencari alasan yang baik agar raja tidak menyadari perbedaannya.

Sang Raja menjadi sangat gembira mendengar bahwa sang Ratu telah melahirkan

anak laki-laki, saat dia ingin menjenguk sang Ratu, Ibu tiri yang menyamar menjadi

pelayan berpesan kepada Raja agar tidak membiarkan sinar mengenai mata dan tidak

membuka tirai jendela atau menyalakan lilin yang terang di dalam kamar, karena sang

Ratu masih lemah. Raja tidak pernah menyadari bahwa

yang selalu di temui itu bukanlah sang Ratu yang asli.

Setelah kejadian itu, di ruangan di mana bayi itu

ditidurkan, perawat yang menjaga bayi sering melihat

pintu kamar tersebut dibuka oleh seorang wanita yang

mirip sekali dengan Ratu. dan dengan perlahan-lahan

orang yang mirip Ratu itu mengangkat sang bayi dari

buaian, menggendongnya, menidurkannya kembali,

lalu pergi ke sudut kamar bayi, dimana sang Rusa

selalu berbaring, mengelus punggung sang Rusa, dan

diam-diam kembali keluar dari kamar tersebut tanpa

mengucapkan sepatah katapun. Kejadian tersebut

berulang terus menerus dan setiap kali perawat yang

menjaga bayi tersebut bertanya ke penjaga pintu, mereka selalu mengatakan tidak

melihat satu orang pun masuk ke dalam ruangan itu. Karena ketakutan, perawat

tersebut tidak pernah menyampaikan apa yang dilihatnya kepada siapapun.

Suatu malam, kejadian tersebut terulang kembali, tetapi kali ini orang yang mirip

dengan Ratu tersebut bertanya kepada sang perawat: "Apakah anakku baik-baik saja?

Apakah Rusaku baik-baik saja? Saya akan datang dua kali lagi lalu mengucapkan

selamat tinggal." Perawat yang ketakutan, tidak menjawab apa-apa dan setelah
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kepergian sang Ratu yang asli itu, dia lalu melaporkan hal tersebut pada Raja. Raja

lalu terkejut dan berkata, "Apa yang kamu katakan itu? saya akan ikut melihat dan

mengawasi kamar tidur anakku nanti malam."

Ketika malam tiba, sang Ratu yang asli muncul kembali dan bertanya kepada sang

perawat: "Apakah anakku baik-baik saja? Apakah Rusaku baik-baik saja? Saya akan

datang sekali lagi lalu mengucapkan selamat tinggal." Saat itu Raja yang bersembunyi

di kamar tersebut, tidak keluar dari persembunyiannya, dan tidak mengucapkan apa-

apa.

Dihari berikutnya sang Raja ikut kembali mengawasi kamar tidur anak bayinya, dan

ketika sang Ratu yang asli datang dan berkata: "Apakah anakku baik-baik saja?

Apakah Rusaku baik-baik saja? Saya datang kali ini untuk mengucapkan selamat

tinggal." Sang Raja tidak dapat menahan dirinya lagi dan melompat keluar dari

persembunyiannya dan berkata, "Kamu adalah istriku yang tercinta!"

"Ya," kata sang Ratu, "Saya adalah istrimu!" saat itu sihir yang mengikat sang Ratu

menjadi musnah, sang Ratu menjadi pulih seperti sedia kala seperti tidak pernah

mengalami hal apapun. Kemudian sang Ratupun menceritakan semua kisahnya dan

betapa kejamnya perlakuan ibu tirinya. Raja langsung menangkap sang Ibu tiri dan

anaknya serta menghukum mereka. Setelah ibu tiri yang penyihir itu mendapatkan

hukumannya, sihir yang mengikat sang Rusa akhirnya menjadi musnah juga, dan sang

Rusa kembali ke bentuk manusia kembali. Akhirnya kakak beradik tersebut dapat

hidup dengan bahagia selama-lamanya.
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Orang tua dan Setan

Dahulu kala ada seorang laki-laki tua yang mempunyai benjolan besar di sebelah

kanan wajahnya.

Suatu hari dia pergi ke gunung untuk memotong kayu, ketika hujan mulai turun dan

angin bertiup sangat kencang, dia merasa tidak mungkin untuk pulang ke rumah,

dengan ketakutan, dia mengambil tempat perlindungan di dalam rongga sebuah pohon

tua. Ketika duduk meringkuk dan tak dapat tidur, dia mendengar bunyi banyak suara

yang membingungkan di kejauhan yang perlahan-lahan mendekat ke arah mana dia

berada. Dia berkata kepada sendiri: "Aneh sekali!" Saya menyangka saya seorang diri

saja di gunung ini, tetapi saya mendengar suara banyak orang disini." Oleh sebab itu,

dengan sedikit keberanian, dia mengintip, dan melihat kerumunan besar dari orang-

orang yang kelihatan aneh. Ada yang berwarna merah, dan berpakaian hijau; yang

lainnya berwarna hitam dan berpakaian merah; ada yang hanya memiliki satu

mata; sedangkan yang lain tidak mempunyai mulut; memang, sangat tidak mungkin

untuk menggambarkan berbagai macam bentuk dan keanehan mereka. Mereka

menyalakan api, sehingga menjadi sangat terang seperti di siang hari. Mereka duduk

dalam dua barisan yang melintang, dan mulai meminum anggur dan bergembira

seperti manusia. Mereka mengedarkan cangkir minuman anggur begitu sering

sehingga banyak dari mereka kelihatannya minum terlalu banyak. Salah satu setan

muda bangun dan mulai menyanyikan lagu gembira dan menari; begitu juga dengan

yang lainnya; beberapa dapat menari dengan baik dan yang lainnya menari dengan

sangat buruk. Salah satunya berkata : "Kita sudah menikmati kesenangan yang luar

biasa malam ini, tetapi saya lebih suka melihat hal-hal yang baru."
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Lalu orang tua itu, hilang rasa

takutnya, berpikir bahwa dia juga ingin

menari, dan berkata, "Apa yang akan

terjadi, terjadilah, bila karena hal ini

saya harus meninggal, saya harus

tetap akan menari juga," Dia

menyelinap keluar dari rongga pohon

dan, dengan penutup kepala yang

diselipkan menutupi hidungnya dan

kapak yang tergantung di

pinggangnya, dia mulai menari. Setan-

setan itu terlonjak kaget dan berkata, "Siapa ini?" tetapi orang tua itu berayun maju

mundur, ke kiri dan ke kanan, semua kerumunan tersebut tertawa dan menikmati

tarian yang dibawakan oleh orang tua itu, dan berkata: "Orang tua itu menari dengan

sangat bagus! Kamu harus selalu datang dan menemani kami menari disini, tetapi,

kami takut kamu mungkin tidak akan datang, jadi kamu harus memberi kami jaminan

bahwa kamu akan datang." Jadi setan-setan tersebut mulai berunding sesamanya,

dan, setuju bahwa benjolan di wajah orang tua itu adalah kekayaan yang pasti sangat

tinggi nilainya, dan menuntut untuk diambil sebagai jaminan. Orang tua itu membalas

berkata: "Saya memiliki benjolan ini selama bertahun-tahun, dan saya tidak memiliki

alasan untuk berpisah dengan benjolan ini, tetapi kamu bisa mengambilnya, atau

sebuah mataku, hidung atau apapun yang kamu inginkan." Lalu setan tersebut

memegang benjolan tersebut, memutar dan menariknya, mengambilnya tanpa

menimbulkan rasa sakit sedikitpun, dan menyimpannya sebagai jaminan bahwa orang

tua itu akan kembali. Ketika hari mulai fajar, burung-burung mulai bernyanyi, setan-

setan tersebut terburu-buru untuk pergi.

Orang tua itu meraba wajahnya dan menemukan bahwa wajahnya menjadi mulus

tanpa ada benjolan besar lagi di wajahnya. Dia lupa akan kayu yang dipotongnya dan

terburu-buru untuk pulang. Istrinya, begitu melihat dia, berteriak kegirangan dan

berkata, "Apa yang terjadi denganmu?" Lalu orang tua itu menceritakan semua kisah

yang terjadi padanya.
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Saat itu, diantara tetangganya,

ada orang tua juga yang

memiliki benjolan di sebelah kiri

wajahnya. Mendengan bahwa

orang tua yang pertama tadi

berhasil menyingkirkan

kesialannya, dia berencana

untuk melakukan hal yang

sama, Lalu dia berangkat ke

gunung dan menyelinap ke

rongga pohon yang disebutkan oleh orang tua pertama dan menunggu hingga setan-

setan tersebut muncul. Dengan keyakinan penuh, setan-setan tersebut datang seperti

yang dikatakan, dan mereka mulai duduk, meminum anggur dan bergembira seperti

sebelumnya. Orang tua yang kedua ini, ketakutan dan mulai gemetar, menyelinap

keluar dari rongga pohon. Setan-setan tersebut menyambut kedatangannya dan

berkata: "Orang tua ini telah datang, mari kita lihat dia menari." Tetapi orang tua yang

satu ini sangat kaku dan menari tidak sebaik orang tua yang pertama, sehingga setan-

setan itu berteriak: "Tarian kamu sangat jelek dan bertambah buruk dan buruk, kami

akan memberikan kamu kembali benjolan yang kami ambil sebagai jaminan." Saat itu,

setan yang membawa benjolan tersebut menempelkannya pada sisi wajah kanan si

orang tua itu; orang tua yang sial itu akhirnya pulang kerumah dengan benjolan pada

kedua sisi wajahnya.
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Penjahit Yang Riang Gembira

By : Joseph Jacobs

Seorang penjahit baju yang selalu riang gembira dipekerjakan oleh MacDonald yang

perkasa di kastilnya di Saddell, untuk membuat sepasang celana yang dihiasi dengan

renda-renda pada ujungnya, nyaman dipakai, dan cocok dipakai untuk berjalan

ataupun menari. Dan MacDonald telah berpesan kepada penjahit, bahwa apabila dia

dapat menyelesaikan celana itu pada malam hari di sebuah runtuhan rumah tua dan

pekuburan, dia akan memberikannya hadiah yang sangat besar. Saat itu orang

mengetahui bahwa reruntuhan rumah tua dan pekuburan yang di tunjuk oleh

MacDonald adalah rumah yang berhantu dan banyak hal-hal yang menyeramkan

terlihat di malam hari.

Penjahit itu sadar akan hal ini, tetapi dia adalah orang yang selalu riang gembira, dan

ketika MacDonald sang pemilik kastil menantangnya untuk membuat sepasang celana

di rumah berhantu itu, penjahit itu tidak merasa takut, dan malah menerima tantangan

itu karena ingin mendapatkan hadiah yang besar. Sehingga ketika malam mulai tiba,

dia naik ke atas lembah, sekitar setengah mil jaraknya dari kastil itu, hingga dia tiba di

sebuah rumah tua. Kemudian dia memilih sebuah tempat yang nyaman untuk diduduki

dan menyalakan lilinnya, menaruh peralatan untuk menjahitnya, dan mulai

mengerjakan celana yang dipesan, dan memikirkan terus hadiah uang yang akan

diberikan oleh MacDonald.

Semuanya berjalan lancar, hingga dia merasakan lantai bergetar di bawah kakinya, dia

melihat ke bawah tetapi jari tangannya tetap mengerjakan celana itu, dia melihat

munculnya kepala manusia yang sangat besar dari bawah lantai batu di rumah tua itu.

Dan ketika kepala tersebut sepenuhnya muncul dari lantai, sebuah suara yang sangat

besar dan menakutkan berkata: "Apakah kamu melihat kepalaku yang sangat besar

ini?"

"Saya melihatnya, tetapi saya harus menjahit celana ini!" balas penjahit yang riang,

dan dia tetap menjahit celana tersebut.

Kemudian kepala tersebut muncul lebih tinggi dari lantai, hingga lehernya pun

kelihatan. Ketika lehernya sudah muncul, dengan suara yang menggelegar dia berkata

lagi: "Apakah kamu melihat leherku yang sangat besar ini?"
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"Saya melihatnya, tetapi saya harus menjahit celana ini!" balas penjahit yang riang,

dan dia tetap menjahit celana tersebut.

Kemudian kepala dan leher yang besar itu bertambah naik hingga seluruh pundak dan

dadanya terlihat di atas lantai. Dan kembali dengan suara yang menggelegar lebih

besar dia berkata: "Apakah kamu melihat dadaku yang besar ini?"

Dan kembali penjahit tersebut membalas: "Saya melihatnya, tetapi saya harus menjahit

celana ini!" sambil tetap menjahit celana itu.

Makhluk tersebut terus muncul dari lantai dan kelihatan bertambah tinggi hingga

akhirnya makhluk tersebut menggoyangkan kedua tangannya di depan wajah penjahit

itu dan berkata lagi, "Apakah kamu melihat tanganku yang besar ini?"

"Saya melihatnya, tetapi saya harus menjahit celana ini!" balas penjahit itu dan tetap

menjahit celana tersebut, karena dia tahu bahwa dia tidak boleh kehilangan waktu.

Penjahit yang riang akhirnya mulai

menjahit dengan jahitan-jahitan yang

panjang ketika dia melihat makhluk

tersebut perlahan-lahan naik dari

bawah tanah dan bertambah tinggi

terus, hingga akhirnya satu kaki

makhluk tersebut sepenuhnya muncul

dari bawah tanah dan makhluk

tersebut menghentakkan kakinya ke lantai dengan keras, berteriak dengan suara yang

sangat menakutkan, "Apakah kamu melihat kakiku yang besar ini?"

"Ya, ya.. saya melihatnya, tetapi saya masih harus menjahit celana ini!" kata penjahit

itu, dan jari-jari tangannya seperti beterbangan saat menjahit celana tersebut dan

penjahit itu menjahit dengan jahitan-jahitan yang sangat panjang, dan tepat pada saat

dia menyelesaikan celana tersebut, makhluk tersebut telah mengangkat kakinya yang

satu lagi dari bawah tanah. Tetapi sebelum makhluk tersebut mengeluarkan kaki yang

satunya dari bawah tanah, penjahit itu telah menyelesaikan tugasnya, dan meniup mati

lilinnya sambil meloncat dari tempat duduknya, mengambil semua peralatannya dan

berlari keluar dari runtuhan rumah tua dengan celana yang di pegang erat-erat di

bawah lengannya. Saat itu makhluk yang menyeramkan itu mengeluarkan teriakan

yang menggelegar, dan menghentakkan kakinya di tanah dan berlari keluar juga untuk

mengejar penjahit yang riang.
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Keduanya lari menuruni lembah, lari dengan sangat kencang dan lebih kencang dari

aliran air sungai yang mengalir di sampingnya, tetapi penjahit yang telah menerima

tantangan MacDonald dan berhasil menyelesaikan tugasnya, tidak ingin kehilangan

hadiah yang dijanjikan. Walaupun suara di belakangnya menggelegar menyuruhnya

untuk berhenti, penjahit itu bukanlah orang yang suka di tangkap oleh makhluk dan

monster, sehingga dengan memegang erat celana tersebut, dia berlari tanpa berhenti

hingga dia mencapai kastil. Secepatnya dia tiba di dalam pintu gerbang, dan menutup

pintu gerbang. saat makhluk itu tiba di depan gerbang yang tertutup, makhluk tersebut

menjadi sangat marah karena tidak berhasil menangkap penjahit, dan memukul

dinding pintu gerbang dan meninggalkan bekas pukulan disana dengan lima jari-jarinya

yang besar.

Akhirnya penjahit yang riang menerima hadiahnya karena MacDonald memenuhi

janjinya dan telah mendapatkan sepasang celana yang sangat indah. MacDonald tidak

pernah menyadari bahwa beberapa jahitan pada celana itu, tidak sama panjangnya.
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Penyihir Tua

By : Joseph Jacobs

Pada jaman dahulu kala, hiduplah dua orang anak gadis yang tinggal bersama ayah

dan ibunya. Ayah mereka tidak mempunyai pekerjaan, dan gadis-gadis tersebut ingin

keluar dan mencari pekerjaan agar dapat menghidupi orangtua mereka. Satu orang

gadis itu ingin bekerja menjadi pelayan, dan ibunya berkata bahwa dia mungkin bisa

bekerja apabila dia menemukan tempat untuk bekerja di kota. Akhirnya anak gadis

tersebut berjalan ke kota untuk mulai mencari tempat pekerjaan, tetapi di kota tersebut,

tidak ada yang ingin mempekerjakan gadis seperti dia. Gadis kecil itu

kemudian berjalan lebih jauh sampai tiba di pedesaan, dan dia datang ke tempat

dimana disana ditemukan banyak sekali tungku pemanggang dan roti. Lalu roti

tersebut berkata, "Gadis kecil, gadis kecil, bawalah kami keluar. Kami

telah memanggang selama tujuh tahun, dan tidak ada orang yang pernah membawa

kami keluar." Gadis tersebut lalu membawa keluar roti tersebut, membaringkannya di

tanah dan segera berjalan pergi kembali.

Kemudian dia bertemu dengan seekor sapi, dan sapi tersebut berkata, "Gadis kecil,

gadis kecil, perahlah susuku, perahlah susuku! Tujuh tahun saya telah menunggu dan

tidak ada orang yang pernah datang untuk memerahku." Gadis tersebut kemudian

memerah susu sapi tersebut ke ember yang ada didekatnya. Karena kehausan, dia

meminum sedikit susu tersebut dan membiarkan sisanya tetap di dalam ember.

Kemudian gadis tersebut berjalan lebih jauh dan bertemu dengan sebuah pohon apel,

yang penuh dengan buah apel sehingga dahan-dahannya kelihatan banyak yang

patah, lalu pohon apel tersebut berkata, "Gadis kecil, gadis kecil, tolong guncangkan

buahku, dahan dan cabangku sudah patah karena terlalu berat." Lalu gadis itu berkata,

"Tentu saja saya akan membantumu, kamu terlihat sangat kasihan." Lalu dia

mengguncangkan dahan pohon apel tersebut sehingga buahnya lepas dari dahan

pohon dan terjatuh ke tanah, lalu membiarkan buah apel tersebut tergeletak di tanah.

Kemudian dia berjalan dan berjalan lagi hingga dia tiba di sebuah rumah. Rumah

tersebut di huni oleh seorang penyihir tua, dan penyihir ini berkeinginan untuk

membawa gadis tersebut ke rumahnya untuk dijadikan pelayan. Saat dia mendengar

bahwa gadis tersebut memang meninggalkan rumah untuk mencari pekerjaan, dia

berkata akan mencobanya dan memberikan upah yang pantas. Penyihir tua tersebut
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menyebutkan pekerjaan yang harus dilakukan. "Kamu harus tetap memelihara agar

rumah ini bersih dan rapih, menyapu lantai dan perapian; tetapi ada satu hal yang

jangan pernah kamu lakukan. Kamu jangan pernah melihat ke atas cerobong asap

rumah ini, karena sesuatu yang buruk akan menimpa kamu nantinya."

Gadis tersebut berjanji akan melakukan segala apa yang diperintahkan, tetapi pada

suatu pagi saat dia sedang membersihkan, dan wanita penyihir itu keluar rumah, dia

menjadi lupa pada apa yang dikatakan oleh penyihir tua dan melihat ke atas cerobong

asap. Saat itu sebuah bungkusan yang berisikan uang jatuh kepangkuannya. Hal ini

terus berulang setiap kali gadis tersebut menengok ke atas cerobong asap. Gadis

tersebut begitu senangnya, dia mengambil kantong-kantong uang tersebut dan segera

pulang kerumahnya.

Saat dia berjalan pulang ke rumahnya, dia mendengar kedatangan penyihir tua yang

datang mengejarnya. Gadis tersebut kemudian berlari ke pohon apel dan berkata:

"Pohon apel, pohon apel, sembunyikan saya,

Sehingga penyihir tua tidak menemukan saya;

Jika dia menemukan saya, dia akan memungut

tulangku,

Dan menguburku di bawah batu yang dingin."

Pohon apel tersebut kemudian menyembunyikan si

gadis. Ketika penyihir tua datang dan berkata:

"Pohon milikku, pohon milikku, Apakah kamu

melihat seorang gadis, Dengan membawa banyak

bungkusan, Yang mengambil semua uang

milikku?"

Kemudian pohon apel itu berkata, "Tidak, ibunda, saya tidak pernah melihatnya selama

tujuh tahun."

Ketika penyihir tua itu pergi dan berjalan ke arah lain, gadis itu melanjutkan

perjalannya dan tepat saat dia bertemu dengan sapi yang tadi diperahnya, dia kembali

mendengar penyihir itu datang mengejarnya kembali, sehingga dia lari ke sapi tersebut

dan berkata:

"Sapi, sapi, sembunyikan saya, Sehingga penyihir tua tidak menemukan saya;

Jika dia menemukan saya, dia akan memungut tulangku, Dan menguburku di bawah

batu yang dingin."

Sapi tersebut kemudian menyembunyikan sang gadis.
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Ketika penyihir tua itu tiba, dia mencari-cari dan bertanya kepada sapi tersebut:

"Sapi milikku, sapi milikku, Apakah kamu melihat seorang gadis, Dengan membawa

banyak bungkusan, Yang mengambil semua uang milikku?"

Kemudian sapi itu berkata, "Tidak, ibunda, saya tidak pernah melihatnya selama tujuh

tahun."

Ketika penyihir itu telah pergi ke arah lain, gadis kecil tersebut melanjutkan

perjalannya, dan ketika dia berada dekat dimana dia bertemu dengan tungku

panggangan, dia kembali mendengar penyihir tua itu datang mengejarnya, sehingga

dia lari ke tungku pangganan dan berkata:

"Tungku panggangan, tungku panggangan, sembunyikan saya, Sehingga penyihir tua

tidak menemukan saya; Jika dia menemukan saya, dia akan memungut tulangku, Dan

menguburku di bawah batu yang dingin."

Tungku panggangan berkata, "Saya tidak punya ruangan kosong, tanyakan pada

pembuat roti," dan kemudian pembuat roti menyembunyikan gadis kecil itu di belakang

tungku.

Ketika penyihir tua itu tiba dan melihat kesana-kemari, dia bertanya kepada pembuat

roti:

"Pembuat roti milikku, pembuat roti milikku, Apakah kamu melihat seorang gadis,

Dengan membawa banyak bungkusan, Yang mengambil semua uang milikku?"

Pembuat roti itu berkata, "Lihat di dalam tungku" Penyihir itu masuk untuk melihatnya,

dan tungku panggangan itu berkata, "Masuklah dan lihat ke sudut yang paling dalam."

Penyihir tua itu melakukannya, dan ketika dia telah ada dalam tungku, tungku tersebut

menutup pintunya, hingga penyihir itu tertahan disana dalam waktu yang lama.

Gadis itu kemudian pulang ke rumahnya dengan kantongan yang penuh dengan uang,

akhirnya menikah dengan orang yang sangat kaya dan hidup bahagia setelahnya.

Saudara dari gadis tersebut berpikir bahwa dia akan pergi dan melakukan hal yang

sama dengan gadis yang pertama tadi. Dia kemudian melakukan perjalanan yang

sama. Tetapi ketika dia bertemu dengan tungku panggangan, dan saat roti berkata

"Gadis kecil, gadis kecil, bawalah kami keluar. Kami telah memanggang selama tujuh
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tahun, dan tidak ada orang yang pernah membawa kami keluar." Gadis tersebut lalu

berkata, "Tidak, saya tidak ingin jari-jari saya terbakar."

Kemudian dia berjalan dan bertemu dengan seekor sapi, dan sapi tersebut berkata,

"Gadis kecil, gadis kecil, perahlah susuku, perahlah susuku! Tujuh tahun saya telah

menunggu dan tidak ada orang yang pernah datang untuk memerahku." Tetapi gadis

itu berkata, "Tidak, saya tidak sempat memerah susumu, saya sedang terburu-buru,"

dan pergi secepatnya.

Kemudian gadis tersebut berjalan lebih jauh dan bertemu dengan sebuah pohon apel

yang meminta bantuan agar gadis tersebut membantu dia mengguncangkan buah-

buahnya. "Saya tidak bisa, mungkin di hari lain." Lalu dia berjalan sampai ke rumah

penyihir tua itu.

Kejadian yang sama dengan gadis pertama dialami oleh gadis tersebut, dia juga

melupakan apa yang dikatakan oleh penyihir tua dan saat penyihir tua itu keluar

rumah, dia melihat ke atas cerobong asap, dan kantong-kantong berisi uangpun

berjatuhan. Dia langsung berpikir bahwa dia dapat pergi dan lepas dari rumah itu, dan

ketika dia mencapai pohon apel, dia mendengar penyihir tersebut datang mengejarnya,

dia lalu berkata kepada pohon apel:

"Pohon apel, pohon apel, sembunyikan saya, Sehingga penyihir tua tidak menemukan

saya; Jika dia menemukan saya, dia akan mematahkan tulangku, Dan menguburku di

bawah batu yang dingin."

Tetapi pohon apel tersebut hanya diam dan akhirnya gadis tersebut melanjutkan

larinya. Ketika penyihir tua datang dan berkata:

"Pohon milikku, pohon milikku, Apakah kamu melihat seorang gadis, Dengan

membawa banyak bungkusan, Yang mengambil semua uang milikku?" Pohon apel

tersebut berkata, "Ya, ibunda, dia pergi ke arah sana."

Akhirnya penyihir tua itu menemukan dan menangkap gadis tersebut, mengambil

kembali uang yang telah diambil, memukulnya dan mengirimkannya pulang ke

orangtuanya.

www.rajaebookgratis.com

http://rajaebookgratis.wordpress.com



Peri Ikan

By : Ignacz Kunos (Ignácz Kúnos)

Dahulu ada orang yang bernama Mahomet, yang hidup sebagai nelayan dengan

menangkap ikan dan menjualnya. Suatu hari dia menderita sakit keras dan tidak

mempunyai harapan lagi untuk sembuh, hingga sebelum dia meninggal, dia berpesan

kepada istrinya bahwa istrinya harus tidak pernah membuka rahasia kepada anak laki-

laki satu-satunya yang saat itu masih sangat kecil bahwa selama ini mereka hidup dari

hasil penjualan ikan.

Ketika nelayan itu meninggal dan waktu terus berlalu hingga anaknya beranjak dewasa

dan mulai berpikir untuk mendapatkan pekerjaan. Dia telah mencoba banyak hal, tetapi

dia tidak pernah berhasil. Setelah ibunya juga meninggal, anak itu akhirnya menjadi

sendirian dan hidup dalam kemiskinan, tanpa makanan dan uang. Suatu hari dia

masuk ke gudang rumahnya, berharap bahwa dia akan menemukan sesuatu untuk

dijual.

Dalam pencariannya, dia menemukan jala ayahnya. Dengan melihat jala ini, dia

akhirnya sadar bahwa semasa muda, ayahnya adalah seorang nelayan. Lalu dia

mengambil jala itu keluar dan pergi ke laut untuk menangkap ikan. Karena kurang

terlatih, dia hanya dapat menangkap dua buah ikan, dimana yang satu dijualnya untuk

membeli roti dan kayu bakar. Ikan yang satunya lagi dimasak dengan kayu bakar yang

dibelinya tadi, dan dimakannya, saat itu dia memutuskan untuk menjadi nelayan.

Suatu hari dia menangkap seekor ikan yang sangat cantik sehingga dia tidak rela

untuk menjual atau memakannya sendiri. Dia lalu membawanya pulang ke rumah,

menggali sebuah sumur kecil, dan menempatkan ikan tersebut disana. Kemudian dia

lalu tidur karena kelelahan dan kelaparan dan berharap bahwa keesokan harinya dia

dapat bangun lebih pagi dan menangkap ikan yang lebih banyak.

Keesokan hari, saat pergi menangkap ikan dan pulang di malam hari, dia mendapati

rumahnya menjadi sangat bersih dan telah di sapu selama dia tidak berada di sana.

Dia menyangka bahwa tetangganya datang dan membersihkan rumahnya, dan atas

kebaikan tetangganya membersihkan rumahnya, dia berdoa agar tetangganya tersebut

mendapat berkah dari Tuhan.
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Keesokan harinya, dia bangun seperti biasa, dengan gembira dia menengok ikannya

yang ada di sumur kecil dan pergi untuk bekerja lagi. Pada saat pulang di malam hari,

dia kembali menemukan bahwa rumahnya menjadi bersih dan rapih. Kemudian dia

menghibur dirinya sendiri dengan memandangi ikannya, lalu pergi ke kedai dimana

disana dia berpikir, siapa kira-kira yang telah merapihkan rumahnya. Saat sedang

berpikir, salah seorang temannya bertanya, apa yang dipikirkannya. Dan anak nelayan

tersebut menceritakan semua kisahnya. Akhirnya temannya berkata bahwa dia harus

mengunci rumahnya sebelum berangkat dan membawa kuncinya, hingga tidak ada

orang yang bisa masuk ke dalam.

Anak nelayan tersebut akhrnya pulang ke

rumah, dan keesokan harinya, dia pura-

pura akan keluar bekerja. Dia membuka

pintu dan menutupnya kembali, kemudian

dia bersembunyi di dalam rumah. Saat itu

juga dia melihat ikannya meloncat keluar

dari sumur dan menggoyangkan dirinya,

berubah menjadi besar dan akhirnya kulit

ikan menjadi terkelupas dan anak nelayan

tersebut melihat seorang wanita yang

sangat cantik jelita. Dengan cepat anak

nelayan itu mengambil kulit ikan yang terkelupas tadi dan membuangnya ke dalam

perapian.

"Kamu seharusnya tidak melakukan hal itu," kata wanita itu, "Tapi apa boleh buat, yang

terjadi biarlah terjadi dan tidak usah dipermasalahkan lagi."

Setelah terbebas, wanita tersebut dilamar oleh si anak nelayan dan wanita tersebut

menyetujui lamarannya, segala persediaan telah di buat untuk pernikahan mereka.

Semua yang melihat wanita itu menjadi kagum dan terpana oleh kecantikannya dan

mereka berbisik-bisik bahwa wanita tersebut lebih pantas menjadi pengantin seorang

Padishah (Sultan). Kabar ini dengan cepat menyebar ke telinga Padishah, lalu

Padishah memerintahkan agar wanita tersebut di bawa ke hadapannya. Saat Padishah

melihat wanita yang sangat cantik jelita itu, dia langsung jatuh cinta, dan bertujuan

untuk menikahinya.
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Karena itu dia menemui anak nelayan tersebut dan berkata "Jika dalam empat-puluh

hari kamu bisa membangunkan saya istana dari emas dan permata di tengah-tengah

lautan, saya tidak akan mengambil wanita yang akan kamu nikahi itu, tetapi apabila

kamu gagal, saya akan mengambilnya dan membawanya pergi." Lalu anak nelayan itu

pulang ke rumah dengan hati sedih dan menangis. "Mengapa kamu menangis?" tanya

wanita yang merupakan peri ikan itu. Anak nelayan tersebut lalu menceritakan apa

yang diperintahkan oleh Padishah, tetapi wanita itu berkata dengan gembira: "Jangan

menangis, kita bisa menyelesaikannya. Pergilah ke tempat dimana kamu pernah

menangkap saya semasa menjadi ikan dan lemparkan sebuah batu ke tempat itu.

Sesosok jin akan muncul dan mengucapkan kata 'apa perintahmu?' Katakan bahwa

seorang wanita mengirimkan salam untuknya dan meminta sebuah bantal. Dia akan

memberikannya dan lemparkan bantal tersebut ke laut dimana Padishah menginginkan

istananya di bangun. Kemudian kembalilah ke rumah."

Anak nelayan tersebut mengikuti semua petunjuk, dan pada hari berikutnya, ketika dia

melihat ke depan dimana bantal tersebut dilemparkan dilaut, dia melihat sebuah istana

yang lebih indah dari apa yang Padishah gambarkan dan minta. Dengan gembira

mereka cepat-cepat menyampaikan ke istana bahwa tempat tersebut telah di bangun.

Padishah menjadi terkejut, tetapi karena tujuan Padishah sendiri bukanlah istana itu

melainkan untuk memisahkan anak nelayan dengan wanita yang diidam-idamkannya,

Padishah atau Sultan tersebut memberi perintah pada anak nelayan itu untuk

membuatkan jembatan dari Kristal menuju ke istananya. Selanjutnya anak nelayan itu

pulang dan menangis sedih kembali. Saat wanita yang sebenarnya adalah Peri Ikan

tersebut melihatnya bersedih dan mendengarkan keluhan dari anak nelayan tersebut,

dia berkata: "Pergilah ke tempat sesosok jin seperti sebelumnya, dan mintalah

padanya sebuah bantal guling, Ketika kamu sudah mendapatkannya, buanglah ke

tempat dimana istana itu berada." Kemudian anak nelayan tersebut melakukan apa

yang disuruhkan oleh calon istrinya dan begitu berbalik, dia melihat sebuah jembatan

yang indah dari kristal. Dia kemudian menemui Padishah dan memberitahu bahwa

tugasnya telah selesai.

Padishah merasa tidak puas kemudian memerintahkan anak nelayan itu menyiapkan

perjamuan yang besar hingga seluruh penduduk dapat makan disana dan harus masih

ada makanan yang tersisa. Seperti sebelumnya, anak nelayan itu pulang dan

menceritakan hal itu kepada calon istrinya. Mendengar perintah dari Padishah kepada

anak nelayan tersebut, dia berkata "Pergilah kembali ke tempat sesosok jin tadi, dan
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mintalah penggilingan kopi dari dia, tetapi hati-hatilah agar

jangan sampai menumpahkannya dalam perjalanan." Anak

nelayan itu kemudian berhasil mengambil penggilingan kopi

dari jin tanpa mengalami kesulitan. Tetapi saat membawanya

pulang, dengan ceroboh dia menumpahkannya, hingga tujuh

dari delapan piring terjatuh keluar dari penggilingan kopi. Dia

lalu memungutnya dan membawanya pulang.

Pada hari yang telah ditentukan, semua penduduk yang harus

datang menurut undangan dari Padishah, menuju ke rumah

anak nelayan tersebut dan mengambil bagian dalam perjamuan besar tersebut.

Walaupun semua tamu dapat makan sekenyang-kenyangnya, masih juga banyak

makanan yang tersisa. Anak nelayan tersebut berhasil memenuhi tugasnya kembali.

Karena keras kepala, Padishah memerintahkan kembali anak nelayan itu untuk

menghasilkan seekor keledai dari sebuah telur. Anak nelayan tersebut memberi tahu

wanita calon istrinya itu, apa saja yang diperintahkan oleh Padishah, dan wanita

tersebut memberi tahu dia bahwa dia harus memberikan tiga telur ke sosok Jin di

tengah laut kemudian membawanya pulang kembali tanpa memecahkannya. Anak

Nelayan kemudian melakukan apa yang disuruhkan oleh wanita itu, tetapi di tengah

jalan pulang, dia menjatuhkan satu biji telur dan memecahkannya. Dari telur tersebut,

meloncatlah keluar seekor keledai besar, yang akhirnya lari dan menceburkan dirinya

ke laut sampai tidak kelihatan lagi.

Anak nelayan tersebut tiba di rumah dengan aman dan membawa dua buah telur yang

tersisa. "Mana yang ketiga?" tanya wanita itu kepadanya. "Pecah di perjalanan,"

katanya. "Kamu seharusnya lebih berhati-hati," kata wanita itu, "tapi apa yang telah

terjadi, biarlah terjadi."

Kemudian anak nelayan membawa telur-

telur itu ke Padishah, dan meminta agar

dia diijinkan naik ke atas sebuah bangku

untuk melemparkan telur tersebut di lantai.

Padishah mengijinkannya dan anak

nelayan tersebut lalu berdiri diatas bangku

dan melemparkan telur ke lantai. Saat itu
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seekor keledai yang besar meloncat keluar dari telur yang pecah dan jatuh ke atas

Padishah yang langsung mencoba menghindar untuk menyelamatkan diri. Anak

nelayan itu kemudian menyelamatkan Padishah dari bahaya, dan keledai yang tadi lalu

berlari keluar dan menceburkan dirinya ke dalam laut.

Dengan rasa putus asa, Padishah atau sultan tadi mencari-cari hal yang mustahil dan

yang tidak mungkin dapat di kerjakan oleh anak nelayan. Dia lalu meminta agar anak

nelayan tersebut membawakan dia anak bayi yang umurnya sehari tetapi sudah dapat

berbicara dan berjalan.

Wanita calon istri anak nelayan kemudian menyuruh anak nelayan tersebut ke sesosok

jin di tengah laut dan membawakan hadiah-hadiah dari wanita itu, dan

memberitahunya bahwa dia berharap dapat melihat kemenakannya yang masih bayi.

Anak nelayan itu kemudian pergi ke tengah laut dan memanggil sosok jin itu dan

menyampaikan pesannya. Sosok Jin itu berkata, "Dia masih berumur beberapa jam,

ibunya mungkin tidak mau memberikannya, tapi, tunggulah sebentar, saya akan

mencoba menanyakannya."

Singkat kata, jin tersebut pergi dan segera muncul kembali

dengan bayi yang baru lahir ditangannya. Ketika anak

nelayan tersebut melihat anak bayi itu, anak bayi itu berlari ke

pangkuannya dan berkata "Kita akan ke bibi saya ya?" Anak

nelayan mengiyakan dan membawa anak bayi itu ke rumah,

dan ketika bayi tersebut melihat wanita itu, dia berteriak

"Bibi!" dan memeluknya. Anak nelayan kemudian membawa

bayi itu ke hadapan Padishah.

Saat bayi tersebut dibawa ke hadapan Padishah, bayi

tersebut naik ke pangkuan Padishah dan memukul wajahnya,

dan berkata: "Bagaimana mungkin orang dapat membangun istana dari emas dan

permata dalam empat-puluh hari? membangun jembatan dari kristal juga dalam waktu

yang sama? Bagaimana satu orang bisa memberi makan seluruh penduduk yang ada

di kerajaan ini? Bagaimana mungkin keledai dapat dimunculkan dari sebuah telur?"

setiap kalimat yang meluncur dari mulut sang bayi diiringi dengan tamparan keras ke

wajah Padishah, hingga akhirnya Padishah berkata kepada anak nelayan bahwa dia

boleh menikahi wanita itu bila dia dapat menjauhkan Padishah dari bayi yang

www.rajaebookgratis.com

http://rajaebookgratis.wordpress.com



menampari wajahnya terus menerus. Anak nelayan tersebut pulang sambil

menggendong bayi itu ke rumah, kemudian menikahi wanita itu dan mengadakan

pesta selama empat puluh hari empat puluh malam.
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Putri yang Sempurna

By : Hans Christian Andersen

Dahulu kala, ada seorang pangeran yang menginginkan seorang Putri Raja, tetapi

Putri tersebut haruslah sempurna. Dia kemudian melakukan perjalanan mengelilingin

dunia hanya untuk mencari putri tersebut, tetapi dia selalu menemukan bahwa ada

sesuatu yang tidak sempurna pada setiap Putri Raja yang ditemuinya. Dia menemukan

banyak Putri Raja, tapi tak ada yang benar-benar dianggap sempurna oleh Pangeran

itu. Dengan putus asa akhirnya dia pulang kembali ke istananya dan merasa sangat

sedih karena tidak menemukan apa yang dicarinya.

Suatu malam, terjadi hujan badai yang sangat keras; dimana kilat dan guntur beserta

hujan turun dengan deras sekali; malam itu sungguh menakutkan.

Ditengah-tengah badai tiba-tiba seseorang mengetuk pintu istana, dan ayah Pangeran

yang menjadi Raja waktu itu, sendiri keluar membuka pintu untuk tamu tersebut.

Seorang Putri yang sangat cantik berdiri di luar pintu, kedinginan dan basah kuyup

karena badai pada malam itu. Air mengalir dari rambut dan pakaiannya yang masih

basah; mengalir turun ke kaki dan sepatunya. Putri tersebut mengaku bahwa dia

adalah Putri yang sempurna.

"Kita akan segera mengetahui apakah yang

dikatakan oleh Putri tersebut benar atau

tidak," pikir sang Ratu, tetapi dia tidak

berkata apa-apa. Dia masuk ke dalam

kamar tidur, mengeluarkan seprei yang

mengalas tempat tidur yang akan dipakai

oleh sang Putri dan menaruh sebutir

kacang polong di atas tempat tidur itu.

Kemudian dia mengambil dua puluh kasur

dan meletakkannya di atas sebutir kacang

tersebut. Malam itu sang Putri tidur di atas

ranjang tersebut. Di pagi hari, mereka

menanyakan apakah sang Putri tidur

nyenyak di malam itu.
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"Oh saya sangat susah tidur!" kata sang Putri, "Saya sangat sulit untuk memejamkan

mata sepanjang malam! Saya tidak tahu apa yang ada pada ranjang itu, saya merasa

berbaring di atas sesuatu yang kasar, dan seluruh tubuh saya pegal-pegal dan memar

di pagi ini, sungguh menakutkan!"

Raja dan Ratu langsung tahu bahwa sang Putri ini pastilah putri yang benar-benar

sempurna, karena hanya putri yang sempurna dapat merasakan sebutir kacang yang

ditempatkan di bawah dua puluh kasur an dilapisi dengan dua puluh selimut. Hanya

putri yang benar-benar sempurna mempunyai kulit yang begitu halus.

Pangeran kemudian mengambilnya sebagai istri, dan sekarang dia telah menemukan

putri yang selama ini dicarinya.
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Seorang Raja dan Nelayan

By : Hartwell James

Kerajaan yang dialiri oleh sungai Tigris

dan Euphrates pernah di perintah oleh

seorang raja yang sangat gemar dan

menyukai ikan.

Suatu hari dia duduk bersama Sherem,

sang Ratu, di taman istana yang

berhadapan langsung dengan tepi sungai

Tigris, yang pada saat itu terentang

jajaran perahu yang indah; dan dengan

pandangan yang penuh selidik pada

perahu-perahu yang meluncur, dimana

pada satu perahu duduk seorang nelayan

yang mempunyai tangkapan ikan yang besar.

Menyadari bahwa sang Raja mengamatinya, dan tahu bahwa sang Raja ini sangat

menggemari ikan tertentu, nelayan tersebut memberi hormat pada sang Raja dan

dengan ahlinya membawa perahunya ketepian, datang dan berlutut pada sang Raja

dan memohon agar sang Raja mau menerima ikan tersebut sebagai hadiah. Sang

Raja sangat senang dengan hal ini, dan memerintahkan agar sejumlah besar uang

diberikan kepada nelayan tersebut.

Tetapi sebelum nelayan tersebut meninggalkan taman istana, Ratu berputar

menghadap sang Raja dan berkata: "Kamu telah melakukan sesuatu yang bodoh."

Sang Raja terkejut mendengar Ratu berkata demikian dan bertanya bagaimana bisa.

Sang Ratu membalas: "Berita bahwa kamu memberikan sejumlah besar hadiah untuk

hadiah yang begitu kecil akan cepat menyebar ke seluruh kerajaan dan akan dikenal

sebagai hadiah nelayan. Semua nelayan yang mungkin berhasil menangkap ikan yang

besar akan membawanya ke istana, dan apabila mereka tidak dibayar sebesar nelayan

yang pertama, mereka akan pergi dengan rasa tidak puas, dan dengan diam-diam

akan berbicara jelek tentang kamu diantara teman-temannya."

"Kamu berkata benar, dan ini membuka mata saya," kata sang Raja, "tetapi tidakkah

kamu melihat apa artinya menjadi Raja, apabila untuk alasan tersebut dia menarik
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kembali hadiah yang telah diberikan?" Kemudian setelah merasa bahwa sang Ratu

siap untuk membantah hal itu, dia membalikkan badan dengan marah dan berkata "Hal

ini sudah selesai dan tidak usah dibicarakan lagi."

Bagaimanapun juga, dihari berikutnya, ketika pikiran sang Raja sedang senang, Ratu

menghampirinya dan berkata bahwa jika dengan alasan itu sang Raja tidak dapat

menarik kembali hadiah yang telah diberikan, dia sendiri yang akan mengaturnya.

"Kamu harus memanggil nelayan itu kembali," katanya, "dan kemudian tanyakan,

'Apakah ikan ini jantan atau betina?' Jika dia berkata jantan, lalu kamu katankan bahwa

yang kamu inginkan adalah ikan betina, tetapi bila nelayan tersebut berkata bahwa

ikan tersebut betina, kamu akan membalasnya dengan mengatakan bahwa kamu

menginginkan ikan jantan. Dengan cara ini hal tersebut dapat kita sesuaikan dengan

baik."

Raja berpendapat bahwa ini adalah jalan yang terbaik untuk keluar dari kesulitan, dan

memerintahkan agar nelayan tadi dibawa ke hadapannya. Ketika nelayan tersebut,

yang ternyata adalah orang yang sangat pandai, berlutut di hadapan raja, sang Raja

berkata kepadanya: "Hai nelayan, katakan padaku, ikan yang kamu bawa kemarin

adalah jantan atau betina?"

Nelayan tersebut menjawab, "Ikan tersebut bukan jantan dan bukan betina." Saat itu

sang Raja tersenyum mendengar jawaban yang sangat cerdik, dan untuk menambah

kejengkelan sang Ratu, memerintahkan bendahara istana untuk memberikan sejumlah

uang yang lebih banyak kepada nelayan tersebut.

Kemudian nelayan itu menyimpan

uang tersebut dalam kantong kulitnya,

berterima kasih kepada Raja, dan

memanggul kantong tersebut diatas

bahunya, bergegas pergi, tetapi tidak

lama kemudian, dia menyadari bahwa

dia telah menjatuhkan satu koin kecil.

Dengan menaruh kantong tersebut

kembali ke tanah, dia membungkuk

dan memungut koin itu dan kembali

melanjutkan perjalanannya, diikuti
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dengan pandangan mata Raja dan Ratu yang mengawasi semua tindakannya.

"Lihat! betapa pelitnya dia!" kata Sherem, sang Ratu, dengan bangga atas

kemenangannya. "Dia benar-benar menurunkan kantongnya hanya untuk memungut

satu buah koin kecil karena mungkin dia akan sangat merasa kehilangan hanya

dengan berpikir bahwa koin tersebut akan diambil oleh salah seorang pelayan Raja,

atau seseorang yang lebih miskin, yang membutuhkannya untuk membeli sebuah roti

dan yang memohon agar raja dikaruniai umur panjang."

"Sekali lagi kamu berbicara benar," balas sang Raja, merasakan kebenaran dari

komentar Ratu; dan sekali lagi nelayan tersebut dibawa untuk menghadap ke istana.

"Apakah kamu ini manusia atau binatang buas?" Raja bertanya kepadanya. "Walaupun

kamu mungkin sudah kaya tanpa harus bekerja keras lagi, tetapi sifat pelit dalam

dirimu tidak membiarkan kamu untuk meninggalkan satu koin kecil untuk orang lain."

Lalu sang Raja memerintahkan nelayan tersebut untuk pergi dan tidak menampakkan

lagi wajahnya di dalam kota kerajaannya.

Saat itu nelayan tersebut berlutut pada

kedua kakinya dan menangis:

"Dengarkanlah hamba, Oh sang Raja,

pelindung rakyat miskin! Semoga

Tuhan memberkahi Tuanku dengan

umur panjang. Bukan nilai dari koin

tersebut yang hamba pungut, tetapi

karena pada satu sisi koin tersebut

tertera tulisan pujian atas nama Tuhan, dan disisi lainnya tergambar wajah Raja.

Hamba takut bahwa seseorang, mungkin dengan tidak sengaja karena tidak melihat

koin tersebut, akan menginjaknya. Biarlah sang Raja yang menentukan apakah yang

saya lakukan ini pantas untuk dicela atau tidak."

Jawaban tersebut membuat sang Raja sangat senang tidak terhingga, dan

memberikan lagi nelayan terseut sejumlah besar uang. Dan kemarahan Ratu saat itu

juga menjadi reda, dan dia menjadi sadar dan melihat dengan ramah terhadap nelayan

tersebut yang pergi dengan kantung yang dimuati dengan uang.
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