
Daleko, daleko stąd, w pięknej, ciepłej krainie mie -
szkało wiele zwierząt. Żyły spokojnie i szczęśliwie,
bez wojen i niepokojów. Niektóre nawet czasem mó -
wiły, że ich spokojne życie bywa trochę nudne.
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Pewnego dnia kraj obiegła wieść,
że wkroczył do niego nieznany
młody lew. Stary władca zanie-
pokoił się, bo każdy przecież
wie, że w królestwie może być
tylko jeden król-lew. Po sta no -

wił więc odnaleźć przybysza.
Napotkawszy go w centrum kra-

iny, zwrócił się do niego:
— Witam cię w moim pań -
stwie. Co cię tu sprowadza?
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— Szukam pięknego miejsca, w którym mógłbym 
objąć tron. W końcu jestem lwem i powinienem 
rządzić, czyż nie?
— Oczywiście, że tak. Skoro wędrujesz w poszukiwaniu własnej
krainy, to pewnie jesteś zmęczony i chciałbyś odpocząć. Moi
drodzy — monarcha zwrócił się do zwierząt — przygotujcie
ucztę, przyjmijmy godnie wędrowca, naszego gościa!
Przybysz spojrzał na niego spode łba:
— Nie zrozumieliśmy się, stary lwie. Bardzo mi się spodobał
twój kraj. Chętnie właśnie tu zostanę władcą. Jestem młody,
silny i poddani z pewnością będą bezpieczniejsi pod moją opieką.
Ponadto żyjecie tu odcięci od świata i nie wiecie, co się wokół was
dzieje. Świat się zmienia, a wy nawet nie znacie zagrożeń, jakie
zbierają się nad waszymi głowami. Ja potrafię was przed nimi
uchronić — dużo podróżowałem i jestem no woczesny.
Słysząc to, szare kociątko rozpłaszczyło się pod krzakiem, bo
czuło, że zbliża się kłótnia.
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Stary król ze zdumieniem zauważył, że zwierzęta
chętnie słuchają słów młodego lwa. Poczuł się nie -
swojo. Jednak odparł mocnym głosem:
— Jesteś niedoświadczonym młokosem. Dużo mó-
wisz, ale nie znasz się na sprawowaniu władzy. Nie
jesteś naszym gościem, jesteś intruzem. Natychmiast
opuść moje królestwo!
Tamten roześmiał mu się w nos:
— Skoro twierdzisz, że potrafisz obronić swoich
poddanych, udowodnij to. Walczmy, a kto zwy cięży,
będzie tu panował!
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