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Załącznik 7 

Bajka o ścinaczu bambusa 

Pewnego dnia, podczas spaceru po bambusowym lesie, stary 

ścinacz bambusa, napotkał dziwną, świecącą bambusową łodygę. 

Postanowił ją rozciąć. Ku swojemu zdziwieniu zobaczył w środku śliczną 

małą dziewczynkę, bardzo się ucieszył  i mimo Ŝe był biedny postanowił 

zabrać małą do domu. Wraz z Ŝoną wychowywali dziewczynkę i uwaŜali, 

Ŝe przytrafiło im się ogromne szczęście. Rodzice nadali jej imię “KsięŜniczka 

promiennej nocy”. Od tej pory, gdy ścinacz rozcinał łodygę bambusa 

znajdował w niej bryłkę złota. Wkrótce stali się bardzo bogaci, a 

dziewczynka wyrosła na piękną kobietę. Wielu męŜczyzn starało się o jej 

rękę, a do pięknego pałacu, który wybudował ścinacz bambusa 

przybywało wielu ksiąŜąt. Pewnego razu do pałacu przyjechało pięciu 

adoratorów, których zwabiła o legenda o bogactwie i piękności 

KsięŜniczki promiennej nocy. Prosili aby wybrała jednego z nich na 

przyszłego męŜa. KsięŜniczka postanowiła przygotować dla nich trudne 

zadania. Oznajmiła, ze wyjdzie za tego, który przyniesie jej drogocenny 

przedmiot. Zadaniem pierwszego było dostarczenie dziewczynie 

kamiennej misy ze starego pałacu. Drugi miał odzyskać wysadzaną 

klejnotami gałązkę z dalekiej wyspy. Trzeci został wysłany na poszukiwania 

legendarnej szaty ognistego-szczura z Chin. Czwarty musiał zdobyć 

barwny kamień szlachetny ze smoczej szyi. Ostatniemu księciu 

powiedziano by odnalazł skarby muszli z głębin oceanów. Dla ksiąŜąt 

zadania te okazały się zbyt trudne i przybyli do pałacu z fałszywymi 

skarbami, myśląc Ŝe księŜniczka uwierzy, Ŝe wykonali zadanie. Jednak jej 

ojciec, stary ścinacz bambusa, szybko odkrył podstęp. Wkrótce w domu 

księŜniczki pojawił się cesarz, który słyszał o dobrym sercu dziewczyny i jej 

piękniej urodzie oraz dobroci jej rodziców. Postanowił poprosić ją o rękę, 

księŜniczka zakochała się w cesarzu tym bardziej, Ŝe słynął z mądrości i 

odwagi. Wkrótce bambusowym lesie odbył się piękny ślub KsięŜniczki 

promiennej nocy i cesarza. 


