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Limpopo był lwem. Wielkim żółtobrązowym, włochatym lwem-koloru ciemnej afrykańskiej 

trawy. Kiedy odpoczywał-co robił bardzo często-wyglądał jak król na tronie, jak niesamowity 

wyrzeźbiony posąg lwa, który strzeże świątyni. A kiedy wstawał-co robił rzadziej-na jego olbrzymich 

plecach rysowały się wyraźne mięśnie, jego ryk zaś był zawołaniem potężnego władcy, który  

od wszystkich żąda posłuszeństwa. Tak, Limpopo był bardzo przystojnym lwem. Był też bardzo 

leniwy i dumny. Już dawno temu postanowił, że nie ruszy nawet łapą, by zrobić cokolwiek. Jego trzy 

żony opiekowały się nim i Limpopo był niezwykle z tego porządku zadowolony. Bardzo znudzony 

przewracał się z boku na bok i przeciągał się w cieniu.  

-Trzymajcie się ode mnie z daleka – zwykł mawiać.  

-Weźcie dzieci na spacer. I niech kolacja będzie na czas! Jego żony wybierały zawsze dla niego 

najbardziej zacienione miejsce do odpoczynku. Pilnowały, by wszyscy byli cicho, kiedy Limpopo 

spał. Wychowywały dzieci i uczyły je szacunku do ojca. Polowały, aby miał na czas kolację…by 

zawsze była gotowa, kiedy Limpopo się obudzi. A w zamian Limpopo od czasu do czasu ryczał…By 

chronić swoją rodzinę przed niebezpieczeństwem.  

Aż pewnego dnia…Tego dnia wszystko się zmieniło! To było wtedy, kiedy żony usłyszały 

plotkę od antylop gnu. Lwice czołgały się właśnie, poruszając się powoli i ostrożnie na brzuchach, 

więc antylopy nie widziały, że lwice się zbliżają. 

 -Biedne lwice! Trzeba im współczuć-powiedziała jedna antylopa gnu.  

-Są niewolnicami lwa Limpopo. Codziennie zajmują się domem, wychowują dzieci, zdobywają 

pokarm, upewniają się, czy jemu jest wygodnie. Czy kiedykolwiek widziałeś go, żeby im pomagał? 

Na pewno nie on! Żony spojrzały na siebie nawzajem… 

-Czy kiedykolwiek pomógł nam w czymkolwiek?-zapytały.  

-Nie, nie zrobił tego, ani razu. A może by to zmienić? Musimy się nad tym zastanowić.  

-Może mógłby nam pomóc zmywać naczynia-zaproponowała jedna żona.  

-Zabrać dzieci do szkoły-powiedziała druga. 

 -Zrobić samemu sobie obiad-dodała trzecia.  

-Nie będzie wiedział, kiedy to na niego spadnie-postanowiły. 

 -Jest absolutnie bezradny bez nas.  

Pewnego dnia żony Limpopa zadecydowały, że spakują bagaże i wezmą dzieci na długie 

wakacje. Bez Limpopa… Który uznał-bardzo szybko-że nie wie, od czego zacząć! Poprosił hieny, by 

przyniosły mu jedzenie, ale kiedy przyszedł na kolację, okazało się, że zjadły najbardziej smakowite 

kąski. Poprosił ptaszki, by zadbały o jego bujną czuprynę, jednak one zaczęły wyrywać mu włosy na 

swoje gniazdka -i to bolało! Nikt nie miał wystarczająco wiele czasu, by mu pomóc. Limpopo szybko 

przestał być pięknym lwem. Wyglądał teraz jak smutny i zapuszczony lew. I w końcu, choć nie 

przyznałby się do tego, czuł się bardzo samotny. 

 Kiedy jego żony wróciły  z wakacji zastały Limpopa w opłakanym stanie. Wszystkie żony 

lwa Limpopa przytyły, bo nie musiały mu przynosić jedzenia i oddawać najlepszych kąsków. 

Wyglądały pięknie -spędziły czas pielęgnując siebie i dzieci, a nie swojego leniwego męża. To było 

jasne, że niektóre rzeczy muszą się zmienić. Limpopo trochę żałował swojego dawnego życia, jednak, 

kiedy w końcu zaczął pomagać żonom, najlepsze kawałki mięsa trafiły znowu do niego. I po długim 

czasie lew Limpopo nauczył się, że rodzina, w której jest jeden jedyny dumny lew, nie jest tak dobrą 

rodziną, jak rodzina, z której można być dumnym. 
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