
Serce drzewa 
 
 Sto lat temu w pewnej dżungli żyło sobie drzewo, które było zupełnie inne                       
od wszystkich. Była to brzoza. 
 Na skraju buszu stała wioska, w której mieszkali czarnoskórzy. Żył tam drwal 
Mao Manehit. Pewnego dnia zabrakło mu drzewa w domu, więc poszedł do dżungli, 
by ściąć trochę drew. Szedł przez las i spotkał wróżbitkę grająca na flecie. 
Powiedziała mu, że jak znajdzie białe drzewo, to już zawsze będzie miał dobytek                         
i szczęście, ale zapomniała wspomnieć o klątwie, która ciążyła na brzozie. Mao 
szukał wiele dni, aż w końcu znalazł. Wrócił do wioski szczęśliwy z pociętym 
drzewem. Ponieważ było bardzo piękne i drogocenne, nie chciał go zniszczyć, więc 
zrobił z niego komodę.  
Co się okazało? – Gdy Manehit włożył coś do jednej szuflady, w drugiej pojawiało się 
podwojone. Lecz za każdym razem, gdy tak się działo, umierało jedno zwierzę                        
w dżungli.  

Pewnej nocy komoda zaczęła wydawać dziwne dźwięki: świstała, szeptała, 
jęczała w cierpieniu. Mao się zdziwił i wystraszył. Poszedł do dżungli, by znów 
spotkać wróżbitkę. Gdy ją zobaczył, dowiedział się, że zostało już tylko dziesięcioro 
zwierząt. Pomyślał sobie, że to jeszcze dużo. Wrócił do domu i wykorzystał dziewięć 
okazji. Zostało ostatnie zwierzę, tygrys. Jak chciał włożyć kolejną rzecz do komody, 
nagle w głębi szuflady zobaczył twarz tajemniczej kobiety. Otworzyły się je usta, 
Mao się przeraził i szybko wrzucił trzymaną w ręku perłę, a kobieta połknęła ją. 
Okazało się, że perła była magiczna, obecna w rodzinie Manehitów od wielu 
pokoleń. W domu Mao pojawił się tygrys, podszedł do komody, przemówił                              
w dziwnym języku i oddał życie. Nagle mebel rozpadła się, a ze szczątków powstała 
kobieta, zaś za nią wyszły wszystkie uśmiercone zwierzęta. Perła okazała się sercem 
drzewa.  
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