
 
Dawno, dawno temu, w malej gorskiej wiosce Osugi… 

 
“Hachibei, powodzenia w znalezieniu wiosny!” 

“Mam nadzieje ze znajdziesz ja szybko, bo kto wie kiedy sie ta susza 
skonczy!” 

“Zrobie co w mojej mocy” 
“Ale uwazaj na tego dlugonosego karla Tengu.”  

“Tak, ja bede uwazac na Tengu!” 
 
 
 

 
Po drodze Hachibei zapoznal nowych przyjaciol. 

“Czesć, ja mam na imie Yuki Otoko [yeti]. Czy masz loda?” 
“Oh, niech ja sie przedstawie! Ja mam na imie Chickie Chicken 
[kurka], i wlasnie jestem w drodze na contest “Miss Kury”. Czy 

wydaje ci sie ze ja wygram?” 
“Ja jestem Tanuki [szop]! Ja ci pomoge bo ja wiem gdzie jest 

wiosna!” 
 
 
 

 
Nagle, jak znikad pojawil sie karzel Tengu! 

“ A co wy robicie tu na mojej gorze?” 
“Ja, szukam wiosny, powiedzial Hachibei .” 

“Hmm, Ja wam moge na to pozwolic tylko pod jednym warunkiem 
– przyzeknij ze znajdziesz tego co ukradl moj magiczny wachlarz i 

moje magiczne paleczki” 
“Dobrze, ja to zrobie, powiedzial Hachibei” 

“Ale pamietaj, ta gora nalezy do mnie!” I Tengu zniknal. 
 
 
 



 
 

W dalszej drodze Hachibei i jego nowi przyjaciele spotkali 
Kaminari, boga grzmotow! 

“Tengu ukradl moj bembenek, ale ja ciagle mam moje paleczki 
takze Tengu nie ma mocy zrobic deszczu ani sniegu!” 

“Oh, to dla tego nie padalo juz tak dlugo!” 
“ Tengu wachlarz przyczepil sie do mojej dloni!” 

“Oh, no!” 
“Choc idziemy razem do Tengu twierdzy aby sprubowac zdobyc 

Kaminari bęben!” 
 
 
 
 

W twierdzy Tengu, nieustraszona piatka przyjaciol zostala złapana 
w Tengu pulapke. 

“Ah ha ha ha, wreszcie mam moc nad oblokami! Karzel Tenu zaczol 
krzyczec i walic w Kamina bęben. 

SZAZAM!  Ze strachu Chickie Chicken uniosla lusterko i piorun 
odbil sie od lustra i uderzyl Tengu ktory zamienil sie w kamien! 

“Hura, teraz Kaminari ma swoj beben spowrotem i na nowo 
bedziemy mieli deszcz! Ale co zrobimy ze skamienialym Tengu?.” 

“Postawimy go w naszej wiosce Osugi!” 
 

Ta legenda jest o pomniku Tengu ktory stoji w wiosce Osugi w 
Japoni.  

 
  
 
 
 
 

 


