
Hundslagsmål 

En dag kastade en kvinna ut ett ben ut ur sitt hus. Två hundar började slåss om det. En klok gammal man 

såg detta. 

"Stoppa hundarna!" Ropade han. "Om du inte gör det, börjar pojkarna också slåss." 

Ingen lyssnade på honom. 

Några minuter senare kom en pojke. Han såg den stora hunden slåss med den lilla hunden. Pojken 

sprang fram och började slå den stora hunden med en käpp. Samtidigt kom en annan pojke hem från 

skolan. Han såg pojken, som slog den stora hunden med en käpp. 

"Vad gör du?" ropade han. "Sluta slå min hund!" 

Snart slogs de båda pojkarna. 

"Stoppa pojkarna!" ropade den kloke gamle mannen. "Om inte, kommer deras mödrar att börja slåss." 

Ingen lyssnade på honom. 

Just då kom en kvinna ut ur sitt hus. 

"Varför slår den där pojken min son?" Sa hon och hon sprang fram till pojkarna och försökte stoppa 

slagsmålet. 

Sedan kom en annan kvinna ut. 

"Vad gör du?" skrek hon till den första kvinnan. "Sluta slå min son!" 

Snart slogs de båda kvinnorna. 

"Stoppa kvinnorna!" ropade den gamle mannen. "Om inte, kommer deras män också att börja slåss." 

Ingen lyssnade på honom. 

Då kom en man hem från fälten. 

"Varför slår den där kvinnan min fru?" Sa han och försökte stoppa slagsmålet. 

En annan man kom hem med sin boskap för natten. 

"Vad gör du?" ropade han till den första mannen. "Sluta slå min fru!" 

Snart slogs de båda männen. 

"Stoppa de där männen!" ropade den kloke gamle mannen. "Om inte kommer deras klaner att börja 

slåss." 

Ingen lyssnade på honom. 

Alla i byn hörde bullret från slagsmålet. Snart kämpade männen från de båda klanerna med varandra.  

Till slut slutade slagsmålet. Sexton män var döda, åtta från den ena klanen och åtta från den andra. Alla 

var nu mycket ledsna. 

"Vad ska vi göra nu?" sa de. "Hur ska vi avsluta detta krig?" 

De gick till de äldste. De äldste diskuterade saken under en lång tid. Sedan sa de: "Ni måste betala för 

varje död man med en annan mans liv." 

"Men om vi gör det," sa alla, "dödar vi ytterligare sexton män." 

"Då måste ni betala hundra kor för varje död man", sa de äldste. 

"Men om vi gör det," sade folket, "kommer vi att förlora ett tusen sexhundra kor. Då har vi ingenting 

kvar. " 

Då sa den kloke gamle mannen: "Jag vet lösningen på era problem." 

"Berätta för oss, berätta!" Sa alla. 

"Varje klan måste ta sitt silverhalsband," sade den gamle mannen "och slänga det i floden. Kasta bort ert 



hat med halsbanden och förlåt varandra. " 

Så tog folket sina klaners finaste halsband och kastade dem i floden. De förlät varandra, och de slogs 

aldrig mera. 

 

 

  

 

 


