
BAŚŃ z NIKARAGUI 

PIES I KASKABAL 
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    Zły duch Kaskabal, przemierzając świat w 
poszukiwaniu smutku i niesprawiedliwości, 
zauważył nieszczęście psa i jego tęsknotę za 
prawdziwą przyjaźnią. Zapytał psa dlaczego 
jest nieszczęśliwy? Gdy pies odpowiedział, że 
jego pan bije go, kiedy tylko przyjdzie mu na 
to ochota, Kaskabal bardzo się zdziwił – 
dlaczego nie uciekniesz? Chciał mu nawet 
pomóc w ucieczce. Lecz pies nie chciał o tym 
słyszeć. Uważał, że musi być wierny swojemu 
Panu, nie może przecież zostawić swojego 
właściciela!!  
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Kaskabal 
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 Kaskabal nalegał na ucieczkę, tłumaczył psu, 
że jego pan nigdy nie doceni tej przyjaźni ani 
nie podziękuje za wierność.  

   Kiedy pies się zorientował, że zły duch 
Kaskabal nie odpuści, bo chce za pomoc 
otrzymać jego duszę, udał, że zgadza się na 
ucieczkę, jednak pod warunkiem, że otrzyma 
tyle najsmaczniejszych kości, ile ma włosów 
na grzbiecie. Diabeł musiał je policzyć. 
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   Gdy liczenie dobiegało końca, pies wymyślał 
unik i rozpoczynało się od nowa. To trwało 
bardzo długo. 

   W końcu Kaskabal zrozumiał, że pies go 
oszukuje i wyciągnął nauczkę dla siebie, że 

łatwiej jest kupić duszę człowieka  

niż duszę psa. 
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    Wystarczyło, że przeczytałem baśń pt. Pies i 
Kakasbal, a uruchomiła się w mojej głowie lawina 
przykładów na psią wierność, która powodowała, 
że mimo trudów i cierpień przemierzały setki 
kilometrów, przeżywały głód i odmrożenia, 
cierpiały z powodu ludzkiej niegodziwości.  

   Nigdy jednak nie zastanawiałem się nad tym, co 
powinien zrobić pies źle traktowany, a on po  

prostu stale walczy o miłość 

Bohaterowie przytoczonych przykładów, to były 
psy kochane i to wystarczyło, by walczyć o te 

uczucia lub na nie czekać.  
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