
Bajka na wakacje 

  

Każdego poranka bogaty i wszechpotężny król Bengodi odbierał hołdy 

swoich poddanych. W swoim życiu zdobył już wszystko to, co można było 

zdobyć i zaczął się trochę nudzić. Pośród różnych poddanych, zjawiających się 

codziennie na królewskim dworze, każdego dnia punktualnie pojawiał się pewien 

cichy żebrak. Przynosił on królowi jabłko, a potem oddalał się, równie cicho jak 

wchodził. Król, który przyzwyczajony był do otrzymywania wspaniałych darów, 

przyjmował dar z odrobiną ironii i pobłażania, a gdy tylko żebrak się odwracał, 

drwił sobie z niego, a wraz z nim cały dwór. Jednak żebrak się tym nie zrażał. 

Powracał każdego dnia, by przekazać w królewskie dłonie kolejny dar.  

Król przyjmował go rutynowo i natychmiast odkładał jabłko do 

przygotowanego na tę okazję koszyka, znajdującego się blisko tronu. Były w nim 

wszystkie jabłka cierpliwie i pokornie przekazywane przez żebraka. Kosz był już 

prawie pełen.  

Pewnego dnia ulubiona królewska małpa wzięła jedno jabłko i ugryzła je, po 

czym plując nim, rzuciła pod nogi króla. Monarcha oniemiał z wrażenia, gdy 

dostrzegł wewnątrz jabłka migocącą perłę. Rozkazał natychmiast, aby otworzono 

wszystkie owoce z koszyka. W każdym z nich znajdowała się taka sama perła. 

Zdumiony król kazał zaraz przywołać do siebie żebraka i zaczął go przepytywać.  

- Przynosiłem ci te dary, panie - odpowiedział człowiek - abyś mógł 

zrozumieć, że życie obdarza cię każdego dnia niezwykłym prezentem, którego ty 

nawet nie dostrzegasz i wyrzucasz do kosza. Wszystko dlatego, że jesteś otoczony 

nadmierną ilością bogactw. Najpiękniejszym ze wszystkich darów jest każdy 

rozpoczynający się dzień”. 

Obyśmy potrafili w każdym kolejnym dniu wakacji dostrzec skarb, jaki 

otrzymujemy od Boga. Starajmy się, aby tego skarbu nie zniszczyć i nie 

zapomnieć o Panu Bogu, który każdego dnia chce być z nami! 

  

Modlitwa wakacyjna: 

Naucz mnie Panie dobrze wypoczywać i spędzać wolny czas. Proszę Cię, abym 

umiał dostrzegać piękno przyrody, wspaniałość zwierząt, abym na nowo nauczył 

się zachwycać otaczającym mnie światem, tak jak kiedyś, gdy byłem małym 

dzieckiem. Panie, błogosław wszystkim, którzy wyjeżdżają na wakacje, aby 

spędzili dobre ten czas. Dziękuję, że nie zapominasz o tych wszystkich, którzy 

nie mogą wyjechać z braku środków lub z powodu choroby. Panie, zmiłuj się nad 

nami i spraw, aby ludzie byli dla siebie dobrzy. Dzięki Ci, Panie. Amen.  

 


