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SLANGEN OG MANNEN
Det var en gang en slange som likte varmen fra sola, og ofte lå han på en
stein i jungelen for å nyte solstrålene. En dag ble det plutselig ekstra varmt,
og han løftet hodet for å se hva som skjedde. Skogen rundt ham sto i
flammer, og han kunne ikke komme seg ut!
De andre dyra hoppet over flammene med beina sine, og fuglene fløy unna
med vingene sine. Slangen hadde hverken bein eller vinger og var nær ved
å gi opp da han plutselig så en mann med en stor sekk komme ut av røyken
på den andre siden av flammene. - Kan du hjelpe meg ut herfra? ropte
slangen til mannen. - Hvordan vet jeg at du ikke biter meg med de spisse
tennene dine, ropte mannen tilbake. - Jeg skal ikke ikke bite, svarte slangen.
Mannen tok et langt skritt over flammene og åpnet sekken sin. - Jeg kan
bære deg i sekken, sa han. - Da er jeg sikker på at du ikke kan bite meg.
Slangen smøg seg opp i sekken og mannen snørte igjen, løp over flammene
og åpnet sekken. Slangen dukket opp og løftet hodet for å sette tennene i
mannen. - Du sa du ikke skulle bite, sa mannen. - Jeg har ombestemt meg,
sa slangen og krøp ut av sekken.
Før han rakk å gjøre noe kom det ei jente forbi. Mannen skyndte seg å
fortelle jenta hva som hadde skjedd. - Hvorfor vil du bite han som reddet deg
fra flammene? spurte hun slangen. - Fordi jeg ikke tror på gode gjerninger,
og dessuten er jeg sulten, svarte slangen. - Hvordan klarte du egentlig å
redde slangen, spurte hun mannen. - Jeg bar ham ut av flammehavet i
sekken min, svarte mannen. - Det tror jeg ikke på, sa jenta. - Vis meg det!
Slangen krøp opp i sekken igjen, og mannen snørte fort igjen.
De tok med sekken ned til et vann, hoppet opp i en båt og rodde ut til en
liten øy. På øya åpnet de sekken, og før slangen rakk å krype ut og bite
dem, løp de til båten og rodde tilbake. Slangen så etter dem og likte ikke å
bli etterlatt på øya. - Hvorfor lar dere meg være igjen her alene, ropte han.
- Fordi du ikke tror på gode gjerninger, ropte mannen tilbake.
Den dag i dag kan man se slangen ligge og sole seg på stranda mens han
håper at noen kommer og hjelper ham tilbake til skogen.
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