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Óriások versengése 

A világ kezdetén a Föld meg az Ég szorosan összetapadt, mint egy sűrű pép. 

Egy Khong-Ló nevű, hatalmas termetű, iszonyú erejű óriás akarta szétválasztani 
őket. Először vállára vette és megemelte az eget. A rendezetlen tömeg fülsiketítő 
roppanással vált szét, s a kifulladt óriás hatalmas sóhajtása szélviharokat kavart. 

Miután Khong-Ló teljes magasságában kiegyenesedett, az Eget olyan alakúra 
formálta, mint egy lefelé fordított tálka. Azután fölásta a föld lapos felszínét, hogy 
hatalmas köveket bányásszon, egy oszlopot készített belőlük, amellyel 
alátámasztotta a mennyboltot.

Az égbolt megszáradt és megszilárdult. Az óriás ledöntötte tehát a fölöslegessé vált 
oszlopot, és darabjait szétszórta maga körül. A Föld megremeget a sziklák súlyától, 
porfelhő kavarodott. S mielőtt leülepedett volna a Földön, föltornyosultak az első 
hegyek. Sok más szikla belegurult az óriás által vájt, vízzel telt gödrökbe, így 
születtek az első szigetek.

Alighogy Khong-Ló befejezte munkáját, felbukkant mellette egy másik, még 
hatalmasabb óriás. Minthogy a jövevény asszony volt, nyomban megkérte a kezét. 
Az asszony nem is utasította vissza, ám előbb próbára tette.

- Mindketten építsünk három nap alatt egy-egy hegyet! Ha a tied magasabb lesz, 
mint az enyém, hozzád megyek feleségül.

Khong-Ló szívét remény töltötte el, és a leghatalmasabb sziklákat kezdte 
összehordani. De miután, letelt a három nap, be kellett látnia, hogy az óriásasszony 
által készített hegy jóval magasabb, mint az övé. Ráadásul, az asszony mérgében, 
hogy győzött, széttaposta ellenfele munkáját. 

- Adok neked még egy lehetőséget - mondta aztán. - Látod ezt a folyót? Rekeszd el 
egyetlen éjszaka alatt! 

Khong-Ló munkához látott, és már biztosnak érezte győzelmét, hiszen a folyó 
medrében már csak egyetlen erecske csordogált, s a hajnal még messze volt. Ekkor 
hitelen meghallotta a kakas kukorékolását.

- Hogy lehet ez? Már reggel volna? Úgy látszik, mégis tévedtem.



Ám kisvártatva rájött, hogy csak az óriásasszony utánozta a kakaskukorékolást, 
hogy megakadályozza győzelmét. A haragos Khong-Ló mégis teljesítette az 
asszony további parancsait, mint például azt, hogy hordja el és rendezze át a 
hegyeket, amíg csak ki nem állta a próbát, és feleségül nem vehette félelmetes 
társnőjét.


