„Angara, niepokorna córka Bajkała”
Baśń to znana wśród Buriatów,
Ale teraz daję słowo,
Dla najmłodszych naszych gości,
Ja napisze ją na nowo.
Za górami Uralu i wodami Obu żył w swoim olbrzymim pałacu potężny władca Bajkał. Jego
bogactwo, niezwykła siła i męstwo budziły podziw na całej Syberii. Jednak jego największym i
najpilniej strzeżonym skarbem była ukochana córka Angara, którą po śmierci jej matki, wychowywał
sam. Dziewczyna miała niespotykaną urodę i czułe, dobre serce, dlatego kochali ja wszyscy poddani.
Ale najbardziej kochała ją stara niania, która opiekowała się nią od dzieciństwa.
Dziecko moje śliczne, drogie,
Matki Ci zastąpić nie mogę.
Lecz otoczę Cię miłością
I wychowam z cierpliwością.
Do snu będę Cię układać,
Bajki cudne opowiadać.
Piękne i mądre były bajki snute przez piastunkę, ale Angara najbardziej lubiła opowieści o
bohaterskim i szlachetnym wojowniku Jeniseju, synu skłóconego z Bajkałem władcy sąsiedniego
królestwa. Widziała go tylko raz i nawet nie zamienili słowa, ale opowieści były tak niezwykłe, że
pokochała młodzieńca całym sercem.
Kiedy Angara dorosła wielu starało się o jej rękę. Sława jej urody i bogactw jej ojca niosła się
po całym świecie daleko poza Syberię i nie było dnia, aby do drzwi pałacu Bajkała nie zapukał żaden
konkurent. Ale ona odrzucała starania wszystkich, w sercu pielęgnując miłość do Jeniseja. Ojciec,
który najpierw pobłażliwie znosił jej kaprysy, w końcu stracił cierpliwość.
Córko moja niepokorna
Na me prośby tyś odporna.
Mam już dość uporu twego
I wydam cię za pierwszego lepszego.
Los chciał, że następnego dnia o rękę Angary poprosił stary, chudy, ale majętny Irtysz. Na nic zdały się
prośby, płacze i błagania córki, Bajkał rozpoczął przygotowania do ślubu i wystawnego wesela.
Angara jednak się nie poddała. Pewnej ciemnej nocy, kiedy jej ojciec zapadł w głęboki sen,
zręcznie ominęła straże i uciekła do drogiego sercu Jeniseja.
Do ciebie mój ukochany,
Pędzę przez śnieżne burzany.
Przez tajgę i grzęzawiska,
Niepomna na dzikie wilczyska.
Okrutnym gniewem zapałał Bajkał, gdy spostrzegł ucieczkę nieposłusznej córki. Wszystkie swe siły i
czary rzucił w pogoń za buntowniczką. Próbował ją zatrzymać rzucając na jej drodze olbrzymi głaz,
rozlewając rwące rzeki, rozciągając błotniste bagna i nieprzebyte lasy. Angara, aby ominąć wszystkie
przeszkody zmieniła się w rzekę. Zrozpaczony ukochany widząc ją z oddali, też zamienił się w rzekę,
wybiegł jej na spotkanie i połączył swój nurt z Angarą.

W jedną rzekę połączeni,
Przez najbliższych odtrąceni,
Ukochani jako rzeki,
Płyną razem już na wieki.
A potężny Bajkał? Zatracił się w rozpaczy po utracie najdroższej córki, a jego łzy wypełniły
całe głębokie jezioro, które zdawało się nie mieć dna. Symbolem jego smutku jest głaz, który rzucił ku
uciekającej Angarze i który ludy tam zamieszkujące nazywały Szamańską Skałą.

