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Opowieœæ o królu Szahrijarze
i Szeherezadzie, córce jego wezyra

powiadacz i autor rzecze: Mówiono – wszak¿e jeden tylko Bóg zna
to, co ukryte, i On jeden wie, co naprawdê wydarzy³o siê ongiœ
w dawno minionych dziejach ludów – i¿ w zamierzch³ych czasach,

kiedy panowali jeszcze królowie z rodu Sasanidów, pojawili siê w wyspiarskim
pañstwie Indów i Chiñczyków dwaj królowie. Byli braæmi.

Starszy zwa³ siê Szahrijar, a m³odszy Szahzaman.
Szahrijar, starszy z dwóch, by³ œwietnym rycerzem i odwa¿nym bohate-

rem, którego ognisko nale¿a³o omijaæ, jeœli kto chcia³ siê ogrzaæ, którego wo-
jenny bêben nigdy nie milk³ i który nie wyrzek³by siê ¿adnej krwawej zemsty.
W³ada³ on najdalszymi krainami i wszystkimi ludŸmi. Kraje te by³y korne,
a poddani okazywali mu pos³uszeñstwo. Swojemu bratu, Szahzamanowi, powie-
rzy³ kraj samarkandzki jako królestwo, i tam uczyni³ go su³tanem. Podczas gdy
brat zadomowi³ siê w owej krainie, on sam zamieszkiwa³ nadal Indie i Chiny.

I trwa³o to dziesiêæ lat. A potem ogarnê³a Szahrijara têsknota za bratem,
m³odszym królem. Pos³a³ mu swojego wezyra;  wezyr zaœ mia³ dwie córki; jed-
na zwa³a siê Szeherezada, druga Dinarazada; i kaza³ oznajmiæ bratu, i¿by ten
ruszy³ w drogê i doñ przyby³. Wezyr wybra³ siê przeto w podró¿. Straci³ na ni¹
niejeden dzieñ i wiele nocy, zanim dotar³ do Samarkandy.

Szahzaman dowiedzia³ siê o jego przybyciu do samarkandzkiego kraju. Ze
œwit¹, któr¹ dobra³ spoœród najdostojniejszych dworzan, wyjecha³ wezyrowi na-
przeciw, zsiad³ z konia, uœciska³ wezyra i zapyta³ o najnowsze wieœci o swoim
bracie, wielkim królu Szahrijarze. Wezyr oznajmi³, i¿ król ma siê dobrze i po-
s³a³ jego w³aœnie z proœb¹ o przyjazd królewskiego brata. Szahzaman zastoso-
wa³ siê do polecenia. Zarz¹dzi³, by pod miastem za³o¿ono obozowisko dla wezy-
ra, i zaopatrzy³ ów obóz we wszystko, czego by wezyr potrzebowa³: ¿ywnoœæ,
namioty z ca³ym wyposa¿eniem, jak te¿ karmê dla zwierz¹t. Nastêpnie przyka-
za³ dlañ zaszlachtowaæ obfitoœæ byd³a i ofiarowa³ goœciowi wszystko, co zawie-
raj¹ królewskie spi¿arnie, nadto zaœ pieni¹dze, konie i wielb³¹dy. Obowi¹zkom
gospodarza czyni³ król zadoœæ przez dziesiêæ dni. W tym czasie sam przygotowa³
siê do podró¿y i sprawowanie rz¹dów powierzy³ jednemu z podkomorzych.
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To uczyniwszy, opuœci³ miasto, zaopatrzony we wszelkie rzeczy niezbêdne
w podró¿y. Na nocleg zatrzyma³ siê u wezyra swojego brata. Jednak¿e oko³o
pó³nocy zawróci³ do miasta i uda³ siê do swego pa³acu, i¿by siê po¿egnaæ
z ma³¿onk¹. Gdy wszed³ do pa³acu, zasta³ ma³¿onkê pogr¹¿on¹ we œnie, obok
niej zaœ le¿a³ inny mê¿czyzna. By³ to jeden z pos³uguj¹cych w kuchni. Mocno
siê ci dwoje objêli.

Kiedy Szahzaman to zobaczy³, œwiat pociemnia³ mu przed oczyma. Krêc¹c
g³ow¹, sta³ chwilê przy pos³aniu. „Coœ takiego, choæ jeszcze nie zd¹¿y³em wyru-
szyæ! – rzek³ do siebie. – Wszak w³aœciwie jeszczem nie opuœci³ miasta! Có¿
dopiero bêdzie siê dzia³o w czasie mej podró¿y do brata, który jest w Indiach?
I có¿ stanie siê tu po mojej œmierci? Nie, nie, ¿adn¹ miar¹ nie sposób ufaæ
niewiastom!” I wpad³ król w niepowstrzymany gniew. „Na Boga! – oburza³ siê.
– Oto jestem ju¿ królem, w³adc¹ Samarkandy, i spotyka mnie coœ takiego! Zdra-
dza mnie moja ma³¿onka, zaznajê takiej obel¿ywoœci!” Wzmóg³ siê jego gniew,
siêgn¹³ tedy król po miecz i oboje, kucharza  tudzie¿ sw¹ ma³¿onkê, wywlók³ za
nogi z pa³acu i zrzuci³ do fosy. Nastêpnie pospieszy³ znów poza miasto, ku wezy-
rowi swego brata, i zarz¹dzi³ niezw³oczny odjazd.

Uderzono w bêbny i wszyscy ruszyli w drogê.
Jednakowo¿ w sercu króla Szahzamana pozostawa³ ¿ar nie do ugaszenia,

p³omieñ, który nie da³ siê st³umiæ, a to przez pohañbienie, na jakie narazi³a go ma³-
¿onka, zdradzaj¹c go z przyb³êd¹, kucharzem, s³u¿¹cym w królewskiej kuchni.

Podró¿ mija³a szybko, bez ¿adnych przerw, dniem i noc¹ wêdrowali skroœ
pustynie i ja³owe ziemie, a¿ wreszcie dotarli do kraju króla Szahrijara i ten
wyszed³ im naprzeciw. Ledwo Szahrijar ujrza³ podró¿nych, otoczy³ brata ramio-
nami, zatrzyma³ przy sobie, okaza³ mu goœcinnoœæ i da³ mu zamieszkaæ w pa³a-
cu, który s¹siadowa³ z jego w³asnym.

Albowiem wczeœniej z woli króla wzniesiono w którymœ z ogrodów dwa
wielkie pa³ace, olœniewaj¹ce, majestatyczne. Jeden by³ przeznaczony dla goœci,
w drugim mieszka³ sam król ze swym haremem. Bratu swojemu, Szahzamano-
wi, wskaza³ pa³ac goœcinny, gdzie s³u¿ba zawczasu ju¿ zaprowadzi³a porz¹dek,
rozpostar³a  dywany i porozwiera³a okna  wychodz¹ce na ogród.

Szahzaman spêdzi³ ca³y dzieñ u swego brata. Na nocny spoczynek uda³ siê
do wskazanego mu pa³acu i zamierza³ nazajutrz ponownie odwiedziæ brata. Le-
dwie jednak pozosta³ bez œwiadków i przysz³o mu na myœl straszliwe prze¿ycie,
którego sprawczyni¹ by³a jego ma³¿onka, g³êboko westchn¹³, bo nikomu dot¹d
nie ujawni³ swej tajemnicy, lecz ukrywa³ j¹, ogromnie przygnêbiony. „Dlaczego¿
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mnie w³aœnie musia³o spotkaæ to przera¿aj¹ce nieszczêœcie?” zapyta³ siebie i j¹³
z³orzeczyæ losowi, i tak siê u¿alaæ nad sob¹, i¿ popad³by niechybnie w chorobê.
„¯aden m¹¿ –  tak myœla³ Szahzaman – nie doœwiadczy³ nigdy czegoœ podobne-
go!” Jego umys³ jakby z¿era³y czerwie. Jad³ Szahzaman niewiele, a nadto po-
blad³, zmartwienie odmieni³o stan ca³ego cia³a i dzia³o siê z nim coraz gorzej,
a¿ wreszcie wychud³ i zgo³a inaczej wygl¹da³a jego skóra.

Opowiadaj¹cy to rzecze: Gdy król Szahrijar zobaczy³, i¿ jego brat podupa-
da z dnia na dzieñ, chudnie i s³abnie w oczach, i¿ skóra na twarzy brata przy-
bra³a ¿ó³tawy odcieñ i ca³kiem odmieni³ siê on zewnêtrznie, domyœli³ siê Szah-
rijar przygnêbienia z przyczyny rozstania brata z królestwem i rodzin¹, oddale-
nia od nich. „Nie s³u¿y bratu memu to otoczenie! – uzna³. – Obdarujê go czymœ
piêknym i odeœlê do kraju, którego jest królem.” I su³tan j¹³ obsypywaæ swego
brata Szahzamana darami.

Tak up³yn¹³ miesi¹c.
Wreszcie król Szahrijar wezwa³ brata do siebie. „Trzeba ci wiedzieæ, mój

bracie – rzek³ doñ – i¿ zamierzam pohasaæ swobodnie niczym gazele i wyru-
szyæ na ³owy, które potrwaj¹ dziesiêæ dni. Kiedy powrócê, wyposa¿ê ciê na pod-
ró¿ do domu. Czy zechcesz wybraæ siê ze mn¹ na ³owy?” „Drogi bracie – odpar³
tamten – czujê, ¿e œcisnê³o mi siê serce i ogarnia mnie przygnêbienie. Pozo-
staw mnie i sam ruszaj na polowanie, z Bo¿ym b³ogos³awieñstwem i z Bo¿¹
pomoc¹!” Us³yszawszy s³owa brata, uzna³ Szahrijar, ¿e przyczyn¹ smutku Szah-
zamana jest nostalgia.

Poniewa¿ nie chcia³ mu siê d³u¿ej naprzykrzaæ, pozostawi³ go w samotno-
œci, po czym z dworzanami swymi oraz wojakami uda³ siê na pustyniê, gdzie
osaczono ³owne zwierzêta.

Opowiadaj¹cy to rzecze: Jak¿e tymczasem wiod³o siê Szahzamanowi? Gdy
jego brat Szahrijar odjecha³, on siedzia³ w pa³acu i z okna patrzy³ na ogród.
Przypatruj¹c siê ptactwu i drzewom, myœla³ o swej ma³¿once i o tym, co mu
uczyni³a, smuci³ siê i g³êboko wzdycha³.

Opowiadacz rzecze: Tak pogr¹¿ony w myœlach, w udrêce, w nieszczêœciu,
ju¿ to spogl¹da³ w niebo, ju¿ to zerka³ na ogród, i wodzi³ po nim nieobecnym
wzrokiem cz³owieka znu¿onego, i wtem dostrzeg³, i¿ rozwar³y siê skryte drzwi
bratniego pa³acu. Wysz³a z nich królowa, ma³¿onka jego brata. Niczym gazela
o czarno-bia³ych oczach, dumnie kroczy³a poœród dwudziestu m³odych nie-
wolnic, dziesiêciu bia³ych i dziesiêciu czarnych. Szahzaman móg³ siê im przy-
patrywaæ, sam nie zauwa¿ony. One zaœ dotar³y pod pa³ac, gdzie przebywa³
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Szahzaman, ci¹gle go nie widz¹c. S¹dzi³y pewno, ¿e pospo³u z bratem ruszy³ na
³owy. Tu¿ przed pa³acem usiad³y i pozby³y siê odzienia.

Có¿ jednak wysz³o na jaw? Otó¿ dziesi¹tka z nich okaza³a siê czarnymi
niewolnikami, a prócz nich by³o tam dziesiêæ jasnoskórych dziewcz¹t, chocia¿
przedtem wszyscy mieli na sobie dziewczêce szaty! I oto dziesiêciu mê¿czyzn
przyst¹pi³o ku dziesiêciorgu dziewczêtom. A w³adczyni zawo³a³a: „Masud! Ma-
sud!” po czym jakiœ czarny niewolnik zeskoczy³ ze szczytu drzewa, jednym su-
sem znalaz³ siê przy niej, uniós³ jej ³ydki, rzuci³ siê miêdzy jej uda i posiad³ j¹.

I tak siê to przedstawia³o. Dziesiêciu niewolników polega³o na tylu¿ dziew-
czêtach, a Masud na w³adczyni, i nie zaprzestano tego, póki nie nasta³o po³u-
dnie. Gdy wreszcie sprawa dobieg³a koñca, wszyscy wstali, umyli siê, dziesiê-
ciu niewolnych mê¿czyzn przywdzia³o znów dziewczêce szaty i przemiesza³o
siê z dziesiêciorgiem dziewcz¹t, ka¿dy zatem, kto widzia³ tych ludzi, musia³
uznaæ ich wszystkich za dwadzieœcia niewolnic. Natomiast Masud skoczy³ po-
nad okalaj¹cym ogród murem na zewn¹trz i znikn¹³. Niewolnice wziê³y sw¹
pani¹ w œrodek i powêdrowa³y z powrotem ku skrytym drzwiom pa³acu. Wkro-
czy³y tam, zamknê³y za sob¹ tajemne drzwi i rozesz³y siê w swoje strony.

Opowiada ów, który to w³aœnie przekazuje: Rozegra³o siê to wszystko na
oczach króla Szahzamana.

Opowiadaj¹cy to rzecze: Kiedy Szahzaman poj¹³, na co pozwala sobie ma³-
¿onka jego brata, starszego króla, widzia³ wszak, co tamci czynili, i bacznie
przyjrza³ siê niesamowitej rozwi¹z³oœci, grzesznym uciechom w otoczeniu swe-
go brata; jak na dziedziñcu pa³acu dziesiêciu czarnych niewolników w dziew-
czêcym odzieniu  po³¹czy³o siê z kochankami i na³o¿nicami króla; a nie spuœci³
te¿ Szahzaman z oczu królewskiej ma³¿onki oraz niewolnika Masuda wyzbywa-
j¹c siê smutku i przygnêbienia. „Taki przeto nasz los! – pomyœla³. – Mój brat jest
królem ca³ego œwiata, jego w³adzy podlega ca³y glob od krañca do krañca,
wzd³u¿ i wszerz, a oto spotyka go coœ takiego! Pod jego panowaniem! Z udzia-
³em ma³¿onki i na³o¿nic! Do takiego nieszczêœcia dochodzi w jego w³asnym
domu! Czy¿ ta zgroza nie jest czymœ zgo³a gorszym niŸli moje nieszczêœcie?
Zdawa³o mi siê, i¿ trapi owo nieszczêœcie mnie jednego, a teraz pojmujê, i¿
ofiarami jego s¹ wszyscy ludzie! Na Boga, ³atwiej znieœæ moje utrapienie,
ani¿eli to, które spad³o na mego brata!” I zadziwi³ siê Szahzaman, i przekl¹³
owe czasy, nikomu nie szczêdz¹ce udrêk z przyczyny cudzej rozpusty. Zapo-
mnia³ o w³asnym smutku i rych³o siê pocieszy³, uznawszy swoje nieszczê-
œcie za mniej dotkliwe.
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Nadszed³ czas wieczerzy. Szahzaman zaspokoi³ swój dojmuj¹co wielki g³ód,
a gdy podano wino, wypi³ je ³apczywie. Wszystko, co go wczeœniej drêczy³o, stra-
ci³o na znaczeniu i zdo³a³ to od siebie oddaliæ, znowu tedy móg³ jeœæ i piæ i cieszyæ
siê ¿yciem, urzeka³a go te¿ piêkna muzyka. „Teraz nie jestem ju¿ jedynym, które-
go spotka³o to nieszczêœcie – myœla³ – wiedzie mi siê tedy niezgorzej.”

Dziesiêæ nastêpnych dni zajê³o mu jedzenie i picie. Potem zaœ powróci³
z ³owów jego brat, król Szahrijar. Szahzaman powita³ go radoœnie, okaza³ mu
respekt powstaniem z miejsca i stan¹³ przed nim z promienn¹ twarz¹ i roze-
œmiany. Jego brat, król Szahrijar, zapewni³, i¿ wielce siê stêskni³. „Na Boga,
bracie – rzek³ – jako ¿e ciebie ze mn¹ nie by³o, podj¹³em tê podró¿ doprawdy
niechêtnie. Tak bardzo bym siê cieszy³, gdybyœ ty wzi¹³ w niej udzia³!”

Oto co siê opowiada: Jego brat podziêkowa³ i dotrzyma³ mu towarzystwa
a¿ do wieczora. Gdy wniesiono jedzenie, posilili siê obaj i zaspokoili pragnienie.
Z ochot¹ jad³ tak¿e i pi³ Szahzaman.

Opowiadaj¹cy to rzecze: Odt¹d Szahzaman nie ¿a³owa³ sobie jedzenia
i picia. Min¹³ smutek, minê³o zatroskanie, zarumieni³a siê twarz Szahzamana,
przebudzi³a siê w nim znów ¿yciowa odwaga, krew raŸniej pop³ynê³a mu w ¿y³ach,
skóra na jego twarzy ozdrowia³a, przybra³ na wadze; a¿eby wyraziæ to krócej,
znowu sta³ siê takim cz³owiekiem jak dawniej, a nawet jeszcze bardziej sob¹.

Król Szahrijar dostrzeg³ oczywiœcie stan ducha, jaki okazywa³ jego brat.
Powrót Szahzamana do zdrowia nasun¹³ Szahrijarowi pewne myœli, których
nie œpieszy³ siê ujawniaæ, bacz¹c na ozdrowienie brata. Gdy pewnego dnia
byli sam na sam, zagadn¹³ go jednak: „Mój drogi bracie Szahzamanie, chcia³-
bym, a¿ebyœ spe³ni³ ¿yczenie, które pozostawa³o dot¹d w skrytoœci mego du-
cha, i zarazem uwolni³ moje serce od jakiegoœ brzemienia. Chcê ciê o coœ
zapytaæ i oczekujê szczerej odpowiedzi.” „O có¿ to chcesz pytaæ, mój bracie?”
zaciekawi³ siê Szahzaman. „Widzia³em ciê, kiedy przyby³eœ – odpowiedzia³
mu brat – i na pocz¹tku twego pobytu chud³eœ mi w oczach z dnia na dzieñ, a¿
wreszcie odmieni³a ci siê twarz, skóra na niej zmieni³a siê nie do poznania
i wyzby³eœ siê ¿yciowej odwagi. Jako ¿e twój stan siê nie poprawia³, przypusz-
cza³em, ¿e w chorobê wpêdzi³a ciê têsknota za w³asnym królestwem i rodzin¹.
I dlatego zachowywa³em powœci¹gliwoœæ, o nic ciê nie pyta³em i ci¹gle skry-
wa³em przed tob¹ zatroskanie, tym wiêksze, im wyraŸniej widzia³em twe wy-
chudzenie i niedomaganie. A póŸniej ruszy³em na ³owy, gdy zaœ powróci³em,
okaza³o siê, ¿eœ ju¿ ca³kiem wyzdrowia³ i odzyska³ sw¹ dawniejsz¹ i zdrow¹
twarz. Objaœnij mi to, proszê! Dlaczego¿ to na pocz¹tku pobytu u mnie popad³eœ
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w chorobê i jaka¿ przyczyna twego nag³ego powrotu do zdrowia? Odpowiedz
mi na to, nic nie taj¹c!”

Oto co siê opowiada: Gdy Szahzaman us³ysza³ s³owa króla Szahrijara, spu-
œci³ g³owê i wpatrzy³ siê w pod³ogê. „Czcigodny królu – odrzek³ – nie mogê ci
wyjawiæ przyczyny, która mi przywróci³a zdrowie. Proszê, nie ka¿, abym powra-
ca³ myœlami do tej przyczyny.” S³owa Szahzamana sprawi³y, i¿ su³tan wielce siê
zdziwi³. Serce mu wrêcz rozgorza³o.

„Musisz mi to jednak ujawniæ! – za¿¹da³. – Co rychlej zaœ opowiedz mi
o tamtej pierwszej przyczynie.”

Opowiadaj¹cy to rzecze: I oto Szahzaman wyjawi³, od pocz¹tku do koñca,
co w przeddzieñ odjazdu spotka³o go ze strony ma³¿onki. „Gdym nastêpnie miesz-
ka³ u ciebie, w³adco czasu – tak opowieœæ sw¹ zakoñczy³ Szahzaman – nie mo-
g³em nie myœleæ o straszliwym nieszczêœciu, którego doœwiadczy³em, ilekroæ
zaœ przychodzi³o mi owo nieszczêœcie na myœl, popada³em w smutek, przygnê-
bienie i zatroskanie. Oto dlaczegom zachorza³, oto przyczyna.” Wypowiedziaw-
szy te s³owa, Szahzaman zamilk³ i nie odzywa³ siê ju¿.

Po tej opowieœci król pokrêci³ g³ow¹. Niezmiernie zdumia³a go niewieœcia
przewrotnoœæ, zmówi³ tedy ¿arliw¹ modlitwê o to, i¿by Bóg chroni³ go przed
niegodziwoœci¹ niewiast. Nastêpnie przemówi³ znowu do swego brata: „Na Boga,
mój drogi bracie, szczêœliwie zdo³a³eœ uœmierciæ oboje, i ma³¿onkê, i tamtego
³otra; teraz pojmujê, czemuœ popad³ w smutek, zatroskanie i chorobê. Usprawie-
dliwiam ciê przeto. W¹tpiê, i¿by ktokolwiek prócz ciebie musia³ prze¿yæ coœ tak
okropnego. Przebóg, jeœliby to mnie spotka³o, uœmierci³bym co najmniej sto
albo i tysi¹c niewiast, i nawet takiej liczby nie by³oby doœæ! Niechybnie dozna³-
bym pomieszania zmys³ów, popad³bym w ob³êd. Bogu niech bêd¹ dziêki, ¿e
potrafi³eœ zapomnieæ o smutku i ¿alu. A teraz opowiedz mi, co sprawi³o, ¿eœ
zapomnia³ o swym zmartwieniu i odzyska³ zdrowie!”

„Proszê, oszczêdŸ mi tego, królu!” b³aga³ brat.
„Jednak musi tak byæ!” odpar³ monarcha.
„Obawiam siê – tymi s³owy jego brat podda³ rzecz pod rozwagê – ¿e spotka

ciê przez to jeszcze wiêksze zmartwienie, niŸli moje, i jeszcze bardziej siê zatro-
skasz!” „Czy¿by, bracie? – zdziwi³ siê król i powtórzy³: – Obstajê przy tym, i¿by
wys³uchaæ twej historii!”

Autor opowieœci rzecze: I oto Szahzaman zwierzy³ siê bratu z tego, co uj-
rza³, gdy sta³ w oknie pa³acu; przedstawi³, od pocz¹tku do koñca, okropne
wydarzenia, jakie rozgrywa³y siê w pa³acu; mianowicie jak to dziesiêciu
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niewolnych mê¿czyzn, przebranych za niewolnice, we dnie i w nocy oddawa³o
siê mi³oœci z królewskimi na³o¿nicami i z haremem króla. Powtarzanie wszyst-
kiego w tym miejscu by³oby zbêdne. „Gdym poj¹³ twoje nieszczêœcie – tak Szah-
zaman zakoñczy³ opowieœæ – natychmiast zapomnia³em o w³asnym zmartwie-
niu i powiedzia³em sobie: Oto mój brat jest królem ca³ego œwiata, a przecie
w jego domu spotyka go takie nieszczêœcie! I rozwia³y siê troski, które wcze-
œniej by³y mi brzemieniem. Ozdrowia³em i znów mog³em jeœæ i piæ. Oto z jakiej
przyczyny mam dobry nastrój i twarz mi ozdrowia³a.”

Autor opowieœci rzecze: Us³yszawszy te s³owa swego brata, zapa³a³ król
Szahrijar wielkim gniewem. Nieomal spoci³by siê krwi¹. „Bracie – rzek³ – nie
dam wiary temu, co opowiadasz, póki nie ujrzê wszystkiego na w³asne oczy.”
I odt¹d wzmaga³ siê gniew króla.

„Jeœli chcesz na w³asne oczy zobaczyæ swe nieszczêœcie, i¿by daæ wiarê
moim s³owom – odpowiedzia³ mu Szahzaman – to wybierz siê znów na ³owy.
Ja wyruszê z tob¹ i twoimi wojakami. Ledwo wyjedziemy z miasta, pozosta-
wimy namioty, obóz i wojska, i po kryjomu, przemkniemy siê z powrotem do
miasta, tylko ty i ja. Udasz siê ze mn¹ do mego pa³acu, a nazajutrz ujrzysz to
na w³asne oczy!”

Opowiadacz rzecze: Król poj¹³ tedy, i¿ jego brat, drugi król, nie min¹³ siê
z prawd¹. Rozkaza³, aby wojska gotowa³y siê do wymarszu, i spêdzi³ tê noc
u brata. Gdy Bóg sprawi³, i¿ nastêpny dzieñ zacz¹³ szarzeæ, obaj dosiedli koni,
wojacy równie¿, i wszyscy ruszyli poza miasto. Wczeœniej pospieszyli tam s³u-
dzy, a¿eby rozbiæ namioty mieszkalne i namiot pos³uchañ. W tym obozie zatrzy-
ma³ siê su³tan ze swymi wojskami.

Ledwo zapad³ zmrok, wezwa³ król do siebie najwy¿szego godnoœci¹ szam-
belana, rozkaza³ mu zaj¹æ miejsce nale¿ne królowi i przez trzy dni zabraniaæ
wszystkim wojakom wstêpu do miasta. Jego w³aœnie uczyni³ su³tan dowodz¹-
cym. Potem zaœ i su³tan, i jego brat przebrali siê, pod os³on¹ nocy weszli do
miasta, pod¹¿yli do pa³acu, który zamieszkiwa³ Szahzaman, i tam udali siê na
spoczynek. Nazajutrz zasiedli wczeœnie przy pa³acowym oknie, by zerkaæ na
ogród. Siedzieli tak, zajêci rozmow¹, póki nie zaczê³o dnieæ, póki siê nie przeja-
œni³o i nie wsta³o s³oñce.

Kiedy spojrzeli na skryte drzwi pa³acu, te w³aœnie otwarto. Wysz³a z nich
ma³¿onka króla Szahrijara poœród dwudziestu m³odych niewolnic i wszystkie one
dotar³y swoim zwyczajem pomiêdzy drzewami na dziedziniec pa³acu, w którym
znajdowali siê obaj królowie. Z tamtych spad³o niewieœcie odzienie i… có¿ za
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dziwy? Oto dziesiêciu czarnych niewolników przyst¹pi³o do dziesiêciorga dziew-
cz¹t gwoli niecnego zabawiania siê z nimi. Co zaœ uczyni³a w³adczyni? „Masud!
– zawo³a³a i powtórzy³a wezwanie – Masud!” po czym czarnoskóry niewolnik
zeskoczy³ nagle ze szczytu drzewa i ju¿ na ziemi jednym susem znalaz³ siê przy
niej i zapyta³: „Có¿ to, dziewczê? Ja, Sadaddin Masud, stawi³em siê oto!” Królo-
wa wybuchnê³a g³oœnym œmiechem i pad³a na wznak, a niewolnik posiad³ j¹
i wykona³, czego siê po nim spodziewano. Tak samo poczynali sobie inni nie-
wolnicy. Wreszcie wstali, umyli siê, przywdziali wczeœniej noszone szaty, zmie-
szali siê z dziewczêtami, a nastêpnie wszyscy powrócili do pa³acu i zamknêli za
sob¹ tajemne drzwi. Masud zeskoczy³ z okalaj¹cego ogród muru na goœciniec
i poszed³ w swoj¹ stronê.

Opowiadaj¹cy to rzecze: Gdy su³tan Szahrijar zobaczy³, na co pozwalaj¹
sobie i jego ma³¿onka, i niewolnice, nie posiada³ siê z gniewu. „Nikt siê nie
ustrze¿e przed tym niecnym œwiatem! – rzek³ z oburzeniem. – I do czegoœ takie-
go dochodzi w moim pa³acu, pod moj¹ w³adz¹! Marny to œwiat i marny nasz los!
To istne nieszczêœcie!” I zwróci³ siê król do swego brata: „Czy zechcesz mi
towarzyszyæ w tym, co pragnê uczyniæ?” „Tak!”  odrzek³ tamten. „Wstañ tedy
– poprosi³ Szahrijar – wyrzekniemy siê w³adzy królewskiej i ruszymy w œwiat,
dok¹d nas oczy ponios¹. Jeœli natrafimy na cz³owieka, który doœwiadczy³ wiêk-
szego nieszczêœcia, niŸli my, to powrócimy. Jeœli nie, to bêdziemy wêdrowaæ
z kraju do kraju, nie pragn¹c ju¿ królewskiej w³adzy.” „Jaki¿ to dobry pomys³! –
pochwali³ brata Szahzaman. – Ca³kowicie siê z tob¹ zgadzam.”

Oszukany ifrit

O
powiada przekazuj¹cy to: Przeto skrytymi drzwiami wyszli obaj
z pa³acu i ruszyli w podró¿. Wêdrowali a¿ po zmierzch, potem legli
na noc, zasmuceni. Wczesnym rankiem ruszyli dalej. Znów wêdro-

wali przez ca³y dzieñ, a¿ trafili na pe³n¹ roœlin i drzew ³¹kê nad s³onym mo-
rzem. Tam siedli, i¿by pomówiæ o nieszczêœciu, które na nich spad³o.

Gdy tak rozmawiali, us³yszeli nagle krzyk i przera¿aj¹ce wycie, które do-
tar³y do nich z g³êbi morza. Zadr¿eli ze strachu i uznali, ¿e niebo runê³o na
ziemiê. Lecz woda morska rozst¹pi³a siê i wydoby³ siê z niej czarny s³up,
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coraz wy¿ej rosn¹cy, a¿ do chmur na niebie. Szahrijar i Szahzaman ze strachu
poderwali siê, uciekli, wspiêli siê na wysokie drzewo, ukryli siê w jego koronie
i pozostali pod os³on¹ liœci.

I znów zerknêli na ów czarny s³up i… o zgrozo! S³up wêdrowa³ po wodzie
i na prze³aj przez morze sun¹³ ku nim! Kiedy dotar³ do brzegu i wspi¹³ siê na
³¹kê, Szahrijar i Szahzaman znowu nañ spojrzeli. W tej¿e chwili s³up przemie-
ni³ siê w czarnego ifrita, który na g³owie niós³ wielki szklany kufer o czterech
stalowych zamkach.

Ifrit wyszed³ z wody, pozostawi³ za sob¹ ³¹kê i zatrzyma³ siê w³aœnie pod
drzewem, na którym siedzieli obaj królowie. Gdy siê tam znalaz³, postawi³
szklany kufer przed sob¹ na ziemi, wyj¹³ cztery klucze i otworzy³ zamki kufra.
Wydosta³ zeñ m³od¹ niewiastê o cudownych kszta³tach, dziewczê obdarzone
doskona³¹ postaci¹, urokliwym uœmiechem i twarz¹ tak nadobn¹ jak pó³ksiê¿yc.
Wydoby³ j¹ z kufra, posadzi³ pod drzewem, spojrza³ na ni¹ i rzek³: „O! pani
wszystkich szlachetnie urodzonych niewiast, o! ty, któraœ jest moj¹ zdobycz¹
z nocy poœlubnej, chcia³bym pospaæ.” Po tych s³owach ifrit z³o¿y³ g³owê na
kolanach dziewczêcia, wyci¹gn¹³ nogi, a¿ siêgnê³y wody, i zasn¹³, potem ju¿
chrapa³ i posapywa³.

Dziewczê zaœ unios³o g³owê w stronê drzewa i rozejrza³o siê, i  przypadkiem
wypatrzy³o królów Szahrijara i Szahzamana. I natychmiast ujê³a ta dziewczyna
g³owê ifrita i u³o¿y³a j¹ na ziemi. To uczyniwszy, podnios³a siê, stanê³a pod drze-
wem i jê³a dawaæ znaki obu mê¿czyznom: „ZejdŸcie ku mnie, ale ostro¿nie!”

Gdy tamci dwaj spostrzegli siê, i¿ wypatrzy³a ich, obu ogarn¹³ strach. Zwró-
cili siê do niej z b³aganiem, w imiê Pana niebieskiego, i¿by nie musieli scho-
dziæ z drzewa. Ona zasiê rzek³a: „Jednak musicie zejœæ ku mnie!” Dali jej zna-
kami do zrozumienia: „Wszak ten œpi¹cy jest nieprzyjacielem ludzi! Na Boga,
daj nam pokój!” „Musicie zejœæ! – za¿¹da³a. – Jeœli nie zejdziecie ku mnie, obu-
dzê ifrita i poproszê, aby was uœmierci³!” Ponownie jê³a dawaæ im znaki rêk¹
i nie odst¹pi³a.

Oni zaœ jêli schodziæ nader ostro¿nie z drzewa, a¿ wreszcie stanêli przed
ni¹. Niewiasta leg³a wówczas na wznak, rozchyli³a uda i rzek³a: „Po³¹czcie siê
ze mn¹ i zaspokójcie m¹ chuæ, i¿bym nie obudzi³a ifrita i nie za¿¹da³a waszej
œmierci!” „Na Boga, tylko nie to, pani! – odparli. –  Jesteœmy wystraszeni, prze-
razi³ nas ten ifrit, zechciej, prosimy, oszczêdziæ nam takiej sprawy!” Lecz dziew-
czê powtórzy³o: „Nie ma sposobu, ¿ebyœcie  to mogli omin¹æ! – i dalej narzu-
caj¹c siê im przysiêg³a: – Na Boga, który rozpostar³ niebiosa! Jeœli tego nie
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uczynicie, obudzê mojego ma³¿onka, ifrita, i rozka¿ê mu zabiæ was obu i utopiæ
tu w morzu!” Tak bardzo przy tym obstawa³a, i¿ królom przysz³o wyrzec siê
oporu i posiedli j¹, pierwej starszy, potem zaœ m³odszy.

Gdy uczynili, co nale¿a³o, i wstali, rzek³a do nich: „Dajcie mi swoje pier-
œcienie!” Wydosta³a ukryt¹ w odzieniu sakiewkê, otworzy³a j¹ i wysypa³a jej
zawartoœæ. Wypad³o dziewiêædziesi¹t osiem pierœcieni o rozmaitych barwach
i kszta³tach. „Czy wiecie, co to za pierœcienie?” zapyta³a. „Nie!” odrzekli. Wyja-
œni³a: „Wszyscy w³aœciciele tych pierœcieni pok³adali siê ze mn¹ i od ka¿dego,
który spe³ni³ m¹ wolê, wziê³am pierœcieñ. Oto i wy dwaj spaliœcie ze mn¹, oddaj-
cie mi przeto wasze pierœcienie, i¿bym je do³¹czy³a do tamtych i mia³a ich w³a-
œnie sto. Posiad³o mnie tedy stu mê¿czyzn, na przekór paskudnemu ifritowi,
albowiem ten rogacz uwiêzi³ mnie w kufrze o czterech zamkach. W g³êbi roz-
buchanego, burz¹cego siê morza przetrzymuje mnie ten ifrit w niewoli, w za-
mkniêciu, i¿bym pozostawa³a cnotliw¹ dziewic¹. Nie wiedzia³ on wszelako, ¿e
los przeznaczy³ mi co innego i ¿e nic losu nie powstrzyma. Kiedy niewiasta
czegoœ pragnie, nikt nie zdo³a siê jej sprzeciwiæ!” Gdy obaj królowie, Szahrijar
i Szahzaman, us³yszeli s³owa dziewczêcia, zadziwili siê wielce. „O Bo¿e, o Bo¿e!”
zawo³ali i urzeczeni tym pok³onili siê. „Nie masz si³y ni mocy prócz tej, któr¹
posiada Bóg Wszechmog¹cy! Zaiste s³usznie rzecze Koran, i¿ potworna jest
wasza niewieœcia przewrotnoœæ.”

Po czym obaj zdjêli pierœcienie i dali jej. Przyjê³a je i wszystkie w³o¿y³a na
powrót do sakiewki. Potem siê odwróci³a, znów usiad³a obok ifrita, u³o¿y³a jego
g³owê na swych kolanach, tak jak wczeœniej, i znakami da³a tamtym do zrozu-
mienia: „Znikajcie i odejdŸcie w swoj¹ stronê, i¿bym go nie obudzi³a!”

Autor opowieœci rzecze: Wobec tego królowie wycofali siê spiesznie i ru-
szyli w dalsz¹ drogê.

„Szahzamanie, bracie mój – w te s³owa zwróci³ siê do swego brata Szahri-
jar – teraz przyjrzyj siê temu nieszczêœciu! Zda siê ono, przebóg, jeszcze gor-
szym ni¿eli nasze! On jest d¿inem i uprowadzi³ dziewczê, które prze¿ywa³o sw¹
noc poœlubn¹, uwiêzi³ je w szklanym kufrze, zabezpieczy³ kufer czterema zam-
kami i zatopi³ go w odmêtach morza. Mniema³ pewno, i¿ takim sposobem ustrze¿e
niewiastê od jej losu i wyroku Opatrznoœci. Czy¿ nie przekona³eœ siê jednak?
Posiad³o j¹ ju¿ dziewiêædziesiêciu oœmiu mê¿czyzn, a my dwaj, ja i ty, sprawili-
œmy, i¿ osi¹gnê³a liczbê stu. JedŸmy tedy, mój bracie, powróæmy do naszych
królestw i naszych miast. Odt¹d nie zapragniemy ju¿ nigdy poœlubiæ ¿adnej
niewiasty. Ja zaœ poka¿ê ci, co zamierzam uczyniæ!”
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Opowiadaj¹cy to rzecze: Obrócili siê obaj na piêcie i ruszyli z powrotem t¹
sam¹ drog¹, któr¹ przybyli. Podró¿owali do póŸnej nocy, o œwicie trzeciego
dnia znaleŸli siê w obozie, przemknêli do swoich namiotów, a potem znów zajêli
królewski tron. Szambelani, dworacy, emirowie i wezyrowie stawili siê przed
obliczem króla Szahrijara, ten zaœ og³osi³ nakazy i zakazy, po czym wspania³o-
myœlnie obdarzy³ tego i owego szatami, które œwiadczy³y o ich dostojeñstwie,
oraz innymi podarkami. To uczyniwszy, zarz¹dzi³ powrót do miasta. Pod¹¿y³ do
swego pa³acu i wyda³ wielkiemu wezyrowi – ojcu wspomnianych ju¿ dwojga
dziewcz¹t, Dinarazady i Szeherezady – taki oto rozkaz: „Zabierz moj¹ ma³¿on-
kê, tê tutaj, i zabij j¹!” Wyrzek³szy te s³owa, król wszed³ osobiœcie do jej komna-
ty, spêta³ sw¹ ma³¿onkê i przekaza³ j¹ wezyrowi, ów zaœ wyprowadzi³ niewiastê
i dokona³ stracenia. Nastêpnie król Szahrijar wyj¹³ miecz z pochwy, niczym
burza przeszed³ przez pa³ac, przez swoje komnaty, pozabija³ wszystkie niewolni-
ce i s³u¿ki, po czym tamte zast¹pi³ innymi. A nastêpnie przysi¹g³ samemu sobie,
¿e w przysz³oœci poœlubi niewiastê na jedn¹ tylko noc i nazajutrz uœmierci tê
ma³¿onkê, i¿by siê ustrzec przed jej z³oœliw¹ przewrotnoœci¹, albowiem, jak stwier-
dzi³: „Nie masz na ca³ym œwiecie ani jednej przyzwoitej niewiasty!”

Nastêpnie wyposa¿y³ na podró¿ swojego brata Szahzamana i  obdarowa-
nego podarkami, kosztownoœciami, pieniêdzmi i obfitoœci¹ innych rzeczy, ode-
s³a³ do jego królestwa. Ten po¿egna³ siê z Szahrijarem i ruszy³ w drogê do
swojego kraju.

Autor opowieœci rzecze: Szahrijar zasiad³ na tronie i rozkaza³ wezyrowi,
ojcu obu dziewcz¹t, i¿by ów zaœlubi³ mu jedn¹ z córek emirów. Wezyr uda³ siê
do emirów, uprosi³, aby któryœ przeznaczy³ jedn¹ z córek na oblubienicê królo-
wi, po czym Szahrijar wst¹pi³ w zwi¹zki ma³¿eñskie z ni¹ i zaspokaja³ sw¹ chuæ,
póki siê nie nasyci³. Nazajutrz, skoro œwit, rozkaza³ wezyrowi uœmierciæ ow¹
niewiastê. Nastêpnej nocy poj¹³ inne dziewczê, córkê jednego z dowódców,
po³¹czy³ siê z ni¹, a rano wyda³ wezyrowi rozkaz uœmiercenia jej. Wezyr nie
œmia³ siê sprzeciwiæ i zabi³ tê niewiastê. Na trzeci¹ noc poj¹³ król córkê kupca
z tego¿ miasta, pozosta³ z ni¹ do œwitu, rozkaza³ j¹ wezyrowi uœmierciæ i ów
uczyni³ to.

Opowiadacz rzecze: Od tamtej pory Szahrijar obcowa³  noc w noc z nowym
dziewczêciem, ju¿ to córk¹ kupca, ju¿ to pann¹ spoœród pospólstwa, spêdza³ noc
z wybrank¹ i nazajutrz kaza³ j¹ zabiæ. Tak poczyna³ sobie król, a¿ pozosta³o
niewiele dziewcz¹t, rozlega³ siê zgodny p³acz matek, nast¹pi³ sprzeciw niewiast,
a tak¿e ich rodziców, i wszyscy ci ludzie g³oœno przeklinali w³adcê, ¿yczyli mu
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najgorszych nieszczêœæ, skar¿yli siê nañ Stwórcy niebios i b³agali o pomoc Tego,
który zwyk³ wys³uchiwaæ ka¿dego g³osu i spe³niaæ wszystkie proœby.

Opowiada ów, który to w³aœnie przekazuje: Otó¿ wezyr, przymuszony do
nieustannego zabijania dziewcz¹t, sam mia³ dwie córki: starsz¹ imieniem Sze-
herezada, m³odsza zaœ zwa³a siê Dinarazada. Starsza, Szeherezada, przeczyta³a
wiele ksi¹g, dzie³ pisarskich, filozoficznych oraz medycznych. Umia³a wyg³a-
szaæ wiersze z pamiêci i z upodobaniem wczytywa³a siê w opowieœci mówi¹ce
o dawnych dziejach. Poznawa³a wszelkiego rodzaju  s³awne cytaty, wypowiedzi
oraz myœli m¹drych sêdziów i królów, innymi s³owy, by³a osob¹ m¹dr¹, po-
jêtn¹, roztropn¹ i ukszta³con¹, mia³a za sob¹ du¿o ksi¹g przeczytanych i nie-
jedno zg³êbi³a.

Autor opowieœci rzecze: „Drogi ojcze – oznajmi³a pewnego dnia – w mojej
g³owie powsta³ sekretny plan, w który pragnê ciê wtajemniczyæ.” „Có¿ to ta-
kiego?” zaciekawi³ siê ojciec. „Chcia³abym – wyzna³a – i¿byœ wyda³ mnie za
króla Szahrijara. Albo zdo³am uratowaæ ca³y œwiat przed nim, albo poniosê
klêskê i umrê, a wtedy spotka mnie taki¿ los, jak te, które ju¿ ponios³y klêskê
i umar³y wczeœniej.”

Us³yszawszy s³owa córki, wezyr wpad³ w gniew. „G³upia g¹sko! – zakrzy-
cza³. – Czy¿byœ nie wiedzia³a, i¿ król Szahrijar przysi¹g³, ¿e z ¿adnym dziewczê-
ciem nie spêdzi wiêcej czasu niŸli jedn¹ noc i ka¿d¹ nazajutrz uœmierci? Jeœli
zaprowadzê ciê doñ, to bêdzie obcowa³ z tob¹ przez jedn¹ noc, nastêpnego dnia
zaœ wyda mi rozkaz uœmiercenia ciebie! Wypadnie mi tedy zabiæ ciê nazajutrz
w³asnymi rêkoma, nie mogê wszak nie spe³niæ jego woli.” „A jednak musisz
mnie zaprowadziæ do króla, ojcze, nie sposób przed tym siê uchroniæ! – powtó-
rzy³a córka i doda³a: – Có¿, niechaj mnie król uœmierci!” „Co w ciebie wst¹pi³o,
¿e chcesz siê naraziæ na œmiertelne niebezpieczeñstwo?” zapyta³ ojciec. „Drogi
ojcze – zaczê³a znów córka – musisz mnie koniecznie doñ zaprowadziæ, to moje
ostatnie s³owo, a po nim nast¹pi œmia³y czyn!”

Jej ojciec, wezyr, wpad³ w gniew. „Czy¿byœ, córeczko – zdziwi³ siê – nie
zna³a przys³owia: Kto nie wie, co czyniæ nale¿y, ten rych³o ku swej zgubie po-
bie¿y! i jeszcze takiego: Kto skutków nie wa¿y, tego los nie darzy? Jeszcze jedno
dobrze znane przys³owie powiada: Choæ spokój przewa¿a³ w ¿yciu mojem, ja
przez ciekawoœæ nie cieszy³em siê spokojem. Obawiam siê, i¿ ciebie spotka to
samo, czego osio³ i byk zaznali za spraw¹ wieœniaka.” „I có¿ ów ch³op zgotowa³
os³u i bykowi?” zapyta³a córka.

Oto historia opowiedziana przez wezyra:
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rzeba ci wiedzieæ, ¿e ¿y³ ongiœ bogaty, zasobny w pieni¹dze kupiec,
który dawa³ u siebie zatrudnienie wielu robotnikom, mia³ w staj-
niach byd³o i wielb³¹dy, i sp³odzi³ ze sw¹ ma³¿onk¹ gromadkê dzie-

Osio³, byk, kupiec i jego ma³¿onka

T
ci. ¯y³ na równinie i uprawia³ ziemiê. Rozumia³ mowê zwierz¹t domowych, jak
te¿ dzikich. By³a to tajemnica, której nie móg³ ujawniæ, i¿by siê nie po¿egnaæ
z ¿ywotem. Kupiec ten posiad³ wszelkie jêzyki zwierz¹t, lecz nikomu o tym nie
wspomnia³, gdy¿ obawia³ siê œmierci.

W jego zagrodzie ¿y³y osio³ i byk, blisko siebie przywi¹zane do ¿³obów.
Pewnego dnia kupiec siedzia³ przy swojej ma³¿once i przed nim bawi³y siê jego
dzieci. Gdy przypatrywa³ siê bykowi i os³u, us³ysza³, skierowane do tego ostat-
niego, s³owa byka: „Ach, dobrze ci siê wiedzie, Abu l-Jakdhan! Wolno ci wypo-
czywaæ, co wiêcej, ludzie dbaj¹ o ciebie, czyszcz¹ stajniê i rozrzucaj¹ œwie¿¹
s³omê. Stale ciê ktoœ obs³uguje! Ludzie stawiaj¹ przed tob¹ przesiane ziarno
i œwie¿¹ zimn¹ wodê. Mnie natomiast ju¿ o pó³nocy pêdz¹ na pole, na kark
nak³adaj¹ mi tak zwane jarzmo i zaprzêgaj¹ mnie do p³uga, po czym pracuj¹
przez ca³y Bo¿y dzieñ i orz¹ ziemiê. Oczekuje siê, i¿ uczyniê wiêcej, niŸli potra-
fiê, a co gorsza znosiæ muszê ciosy wieœniaka i jego brata. Mam ju¿ rany po
bokach, ³uszczy siê mój kark, a jednak ludzie chc¹, i¿bym pracowa³ od nocy do
nocy! PóŸnym wieczorem prowadz¹ mnie do obory, rzucaj¹ mi ziarno przemie-
szane jeszcze z ziemi¹ i drobno posiekane plewy. Muszê przez ca³¹ noc staæ
w nawozie, w gnoju, ty zaœ mo¿esz wypocz¹æ, poniewa¿ ludzie starannie uprz¹-
taj¹ nieczystoœci z twej stajni, rozsypuj¹ œwie¿¹ s³omê, czesz¹ ciê zgrzeb³em
i karmi¹ po¿ywnym sianem, stoisz tedy w czystej stajni. Rzadko kiedy bywa tak,
aby nasz pan, kupiec, musia³ coœ za³atwiæ i si¹œæ z tej przyczyny na twoim grzbie-
cie, rych³o zreszt¹ powraca, jeœli to czyni. Innymi s³owy: tyœ wypoczêty, a ja
zmêczony; tobie wolno spaæ, ja zaœ muszê pracowaæ przez ca³¹ noc!”

Gdy byk skoñczy³, osio³ zwróci³ siê ku niemu. „Nie bez racji – odrzek³ –
zw¹ ciebie, Baghrusie, g³upim wo³em! Otó¿ nie ma w tobie, któryœ jest ojcem
wszystkich g³upich krów, ni przebieg³oœci, ni ukrytych intencji, ni z³ych myœli.
Okazujesz swe uczciwe zamiary, zdobywasz siê na rzetelny wysi³ek i niemal¿e
siebie zabijasz, i¿by cudze bytowanie uczyniæ jak najprzyjemniejszym. Czy¿byœ
nigdy nie s³ysza³ przys³owia: Komu na korzyœciach nie zbywa, ten przemyka
przez swój ¿ywot? Gdy rozbrzmiewa pierwsze wezwanie do modlitwy, biegniesz
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na pole, mêczysz siê, orzesz i co gorsza zbierasz ciosy, a kiedy rolnik chce ciê
uwi¹zaæ u ¿³obu, tupiesz, bodziesz rogami dooko³a, wyrzucasz przed siê kopyto
i podnosisz niesamowity ryk, póki ludzie nie nasypi¹ ziarna, które potem ³ap-
czywie po¿erasz. Musisz poczynaæ sobie inaczej! Gdy przywo¿¹ paszê, nie ¿ryj
jej, zaledwie j¹ obw¹chaj, lecz nie ruszaj tego pokarmu. Niechaj starcza ci siecz-
ka. Tak czyni¹c, rychlej osi¹gniesz sukces i wiêcej skorzystasz. Przekonasz siê,
jakiego spokoju bêdziesz wtedy zaznawaæ!”

Oto co siê opowiada: Wys³uchawszy s³ów os³a, uzna³ byk, i¿ osio³ udzieli³
mu dobrej rady. Podziêkowa³ mu w swojej mowie, ¿yczy³ os³u wszelkich ³ask
i tego, i¿by mu Bóg wynagrodzi³ czym dobrym. „Oby nie spotka³o ciê ¿adne
z³o, Abu l-Jakdhan!” z tym ¿yczeniem zwróci³ siê byk do os³a, ucieszony tak
poczciw¹ rad¹.

Wszystko to, moja córko, rozegra³o siê na oczach kupca i dotar³o do jego
uszu, tak i¿ poj¹³ ka¿de s³owo os³a i byka.

Gdy wieœniak przyby³ nazajutrz do domu kupca, wyprowadzi³ byka, za-
prz¹g³ go do p³uga i popêdzi³, ale zwierzê nie pracowa³o, nie ora³o jak zawsze.
Rolnik uderzy³ byka, ten jednak u¿y³ podstêpu – wzi¹³ sobie wszak do serca
rady os³a – i pad³ na ziemiê. Wieœniak j¹³ go biæ. Byk wsta³, po chwili wszak¿e
znów leg³, i postêpowa³ tak, a¿ nasta³a noc i wieœniak odprowadzi³ go z po-
wrotem do domu. Rolnik uwi¹za³ byka u ¿³obu, po czym zwierzê wyrzek³o siê
ryku, nie wyrzuca³o tak¿e kopyt ni przed siebie, ni do ty³u i nie podchodzi³o do
¿³obu.

Zdziwi³o to wieœniaka. Có¿ siê dzieje z tym zwierzêciem? Gospodarz przy-
niós³ mu ziarna oraz innej paszy, lecz byk pow¹cha³ j¹ tylko i po chwili wahania
u³o¿y³ siê do snu daleko od niej. Pomrukuj¹c i pochrapuj¹c, przespa³ na s³omia-
nej œció³ce a¿ do rana. Wówczas powróci³ gospodarz i zasta³ ¿³ób wype³niony po
brzegi ziarnem i sieczk¹. Nie brakowa³o ni drobinki, nic siê nie zmieni³o.

Gospodarz zobaczy³ tak¿e, i¿ byk le¿y ze wzdêtym brzuchem i wszystkimi
nogami od siebie, ponadto wstrzymuj¹c dech.

Zasmuci³o to wieœniaka. Ogarnê³o go wspó³czucie. „Na Boga, ju¿ wczoraj
os³ab³. Po prostu wyczerpa³y siê jego si³y...” powiedzia³ sobie. I uda³ siê do
kupca. „Panie mój – doniós³ – byk nie po¿ar³ paszy dzisiejszej nocy. W ogóle
niczego nie tkn¹³!” Kupiec, œwiadomy wszak tego, co siê sta³o, odrzek³ wieœnia-
kowi: „PójdŸ do os³a, tego podstêpnego szelmy, zaprzêgnij go do p³uga i ka¿  mu
ciê¿ko popracowaæ. Niechaj godnie zast¹pi byka!” Rolnik poszed³ do stajni,
wyprowadzi³ os³a, zaprz¹g³ go do p³uga i popêdzi³ na pole, gdzie bi³ os³a
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i drêczy³ zwierzê, póki nie zaczê³o tak oraæ jak byk. Tak d³ugo t³uk³ os³a, ¿e
podar³ mu skórê na ¿ebrach i sprawi³, i¿ kark mu siê ³uszczy³.

Dopiero gdy nasta³a noc, gospodarz zaprowadzi³ os³a z powrotem do domu.
Osio³ ledwo pow³óczy³ kopytami i uszy mu oklap³y.

A jak wiod³o siê bykowi? Ten przespa³ ca³y dzieñ i wypocz¹³. ¯ar³ paszê, popi-
ja³ wod¹, po czym znów popada³ w bezczynnoœæ i wypoczywa³. Os³u ¿yczy³ przez
ca³y dzieñ Bo¿ego b³ogos³awieñstwa i chwali³ dobr¹ radê, której mu osio³ udzieli³.

Gdy osio³ przekrad³ siê tamtego wieczoru do byka, ów zerwa³ siê i stan¹³
przed nim, wyprostowany. „¯yczê ci, mój drogi, cudownego wieczoru! – tymi
radosnymi s³owy powita³ os³a. – Na Boga, tyœ wyœwiadczy³ mi tak wielk¹ przy-
s³ugê, i¿ nie potrafiê jej ubraæ w s³owa. Obyœ zawsze zaznawa³ powodzenia
i obyœ po wsze czasy pozosta³ tak ¿yczliwym. Niechaj Bóg ci to wynagrodzi
czymœ dobrym, Abu l-Jakdhan!”

Ogromny gniew os³a sprawi³ wszak¿e, i¿ nie udzieli³ on bykowi ¿adnej
odpowiedzi. „Wszystko to zgotowa³em sobie przez mój g³upi zamys³! – gani³
samego siebie. – Sprawdzi³o siê przys³owie: Choæ spokój przewa¿a³ w ¿yciu
mojem, ja przez ciekawoœæ nie cieszy³em siê spokojem.  Teraz muszê go jakoœ
przechytrzyæ, i¿by zachowywa³ siê znowu jak przedtem. Albo tego nie prze¿y-
jê!” I chwiejnym krokiem pocz³apa³ do ¿³obu i tam siê roz³o¿y³, a byk ¿yczy³ mu,
prychaj¹c, wszelkich ³ask.

„Podobnie ciebie, córko, unicestwi twój zamys³. Usi¹dŸ przeto, zachowaj spokój
i nie rzucaj siê w przepaœæ. Dajê ci dobr¹ radê, poniewa¿ serdecznie ciê mi³ujê!”

„Drogi ojcze – odrzek³a – nic nie pozwoli nam unikn¹æ tego, i¿bym uda³a
siê do su³tana, ofiarowana przez ciebie w darze.” „Nie czyñ tego!” przestrzeg³ j¹
ojciec. „Niestety muszê tak post¹piæ!” upar³a siê. Wówczas ojciec rzek³: „Jeœli
siê teraz nie uspokoisz, spotka ciê z mojej strony to, co ze sw¹ ma³¿onk¹ uczyni³
kupiec, do którego nale¿a³a ta ziemia!” „I có¿ takiego uczyni³ on ze swoj¹ ma³-
¿onk¹, drogi ojcze?” spyta³a córka.

„Trzeba ci wiedzieæ – opowiada³ dalej wezyr – i¿ po tym wszystkim, co osio³
prze¿y³ za spraw¹ byka, kupiec uda³ siê z ma³¿onk¹ przy ksiê¿ycu do stajni. I us³y-
sza³ s³owa os³a, które ów skierowa³ w swej oœlej mowie do byka: „I có¿ uczynisz
jutro, ojcze wszystkich wo³ów, gdy gospodarz przyniesie ci paszê?” „Zastosujê siê
po prostu do twej rady! – odpar³ byk. – Od tego nie odst¹piê. Gdy gospodarz
przyniesie mi paszê, oszukam go, udam chorego, po³o¿ê siê i wydmê brzuch.”
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Osio³ pokrêci³ ³bem. „Nie, tego nie wolno ci uczyniæ! – rzek³. – Czy wiesz,
co w mojej obecnoœci mówi³ nasz pan, kupiec?”

„Có¿ takiego?” zaciekawi³ siê byk.
„Oto jego s³owa: Skoro byk nie ¿re paszy i nie chce wstawaæ, wezwij rzeŸ-

nika, który niechaj byka ubije, rozda jego miêso ubogim, a ze skóry wykona
dywan – odrzek³ osio³ i doda³: – Bojê siê teraz o ciebie, wszelako moja wiara
nakazuje, i¿bym ci udzieli³ dobrej rady. Przeto gdy otrzymasz paszê, po¿ryj
wszystko i oka¿ siê na powrót rzeœkim i zdrowym, aby ciê nie zar¿niêto i nie
obdarto ze skóry!”

Byk pierdn¹³ g³oœno i zarycza³ ¿a³oœnie. Wtedy kupiec podniós³ siê i wy-
buchn¹³ gromkim œmiechem, ubawiony tym, co us³ysza³ od os³a i byka. „Có¿
ciê tak rozœmieszy³o? – zapyta³a jego ma³¿onka. – Czy¿bym to ja ciê rozbawi³a?”
„Nie, bynajmniej!” zapewni³ kupiec.

„Wyjaw mi tedy, dlaczegoœ siê tak g³oœno œmia³?” za¿¹da³a. „Nie mogê ci
tego wyjawiæ – odrzek³ – lêkam siê bowiem ujawniæ tajemnicê, o czym w swojej
mowie rozprawiaj¹ zwierzêta. Nie mogê tego uczyniæ!” powtórzy³. „Có¿ ciê po-
wstrzymuje przed ujawnieniem tajemnicy?” zapyta³a jego ma³¿onka. „Wówczas
musia³bym umrzeæ!” odrzek³. „K³amiesz, na Boga! – stwierdzi³a ona. – To po
prostu marna wymówka! Na Boga, Pana niebios, przysiêgam: jeœli mi nie zdra-
dzisz i nie objaœnisz, co ciê rozœmieszy³o, nie zechcê ¿yæ z tob¹ nadal pod jed-
nym dachem. Obstajê przy tym, abyœ wyjawi³ mi sw¹ tajemnicê!” Wyrzek³szy te
s³owa, ma³¿onka kupca wesz³a do domu, zaczê³a roniæ ³zy i nie usta³a w p³aczu
a¿ do œwitu. „Biada ci! Powiedz, dlaczego p³aczesz? – za¿¹da³ kupiec. – Proœ
Boga o wybaczenie i zaniechaj tych wiecznych pytañ! Nie nêkaj mnie w taki
sposób!” „O nie, ja muszê to wiedzieæ! – upar³a siê niewiasta. – I nie dam siê
odwieœæ od pytañ!”

Nadojad³o to w koñcu kupcowi. „Czy zaiste musi tak byæ? – zapyta³ i po-
nownie wyjaœni³ ma³¿once: – Jeœli ci powiem, com us³ysza³ od os³a i byka, i co
przyprawi³o miê o œmiech, to bêdê musia³ umrzeæ!” „Ja jednak obstajê przy
tym! – powtórzy³a ona. – Có¿... bêdziesz musia³ umrzeæ.” „Wezwij tu zatem tw¹
rodzinê!” poprosi³.

Po czym ona przywo³a³a obie córki, ca³¹ sw¹ rodzinê, tak¿e matkê i ojca.
Do³¹czy³a do nich garstka s¹siadów.

Kupiec oznajmi³ im, i¿ wybi³a jego ostatnia godzina. Z oczu tych, co go
s³yszeli, pola³y siê ³zy. Doroœli p³akali pospo³u z malcami, rozszlocha³y siê wszyst-
kie dzieci kupca, ³zy roni³ te¿ ka¿dy wieœniak i rolnik, nadto wybuchnê³a
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p³aczem ca³a s³u¿ba. Taki ¿al okazano w obliczu bliskiej œmierci kupca. Nastêp-
nie kupiec kaza³ sprowadziæ godnych zaufania œwiadków i gdy ci przybyli, spo-
rz¹dzi³ testament, w którym przeznaczy³ ma³¿once przypadaj¹c¹ na ni¹ czêœæ
swego maj¹tku i uczyni³ dziedzicami swoje dzieci. Niewolnikom podarowa³ wol-
noœæ i po¿egna³ siê z rodzin¹. Otaczaj¹cy go ludzie wybuchnêli p³aczem. Z oczu
œwiadków te¿ pola³y siê ³zy. Oboje teœciowie kupca jêli usilnie przekonywaæ jego
ma³¿onkê: „Odst¹p od tego! – b³agali. – Gdyby twój ma³¿onek nie wiedzia³ po-
nad wszelk¹ w¹tpliwoœæ, i¿ musi umrzeæ, ledwo ujawni sw¹ tajemnicê, to za-
pewne tak by siê nie zachowywa³!” „Nie – odpar³a ich córka – nie wyrzeknê siê
tego.” Po jej s³owach wszyscy znów wybuchnêli p³aczem i tak okazywali ¿al
w obliczu bliskiej œmierci.

„Otó¿ w owym gospodarstwie, córko moja, Szeherezado – opowiada³ dalej
wezyr – trzymano piêædziesi¹t kur oraz jednego koguta. Gdy kupiec pogr¹¿y³
siê w rozmyœlaniach i smutku z tej przyczyny, i¿ przyjdzie mu na zawsze opuœciæ
ten œwiat, sw¹ rodzinê, swoje dzieci, gdy gotów by³ ju¿ zdradziæ sekret, wypo-
wiedzieæ go, us³ysza³ nagle rozmowê psa, który ¿y³ w jego domu, z kogutem,
prowadzon¹ w psiej mowie. Lecz w trakcie rozmowy kogut zatrzepota³ skrzyd³a-
mi, bij¹c nimi, dopad³ i zaspokoi³ jedn¹ z kur, po czym odst¹pi³ od niej i prze-
frun¹³ ku nastêpnej.

Kupiec poj¹³ dok³adnie to, co wyrzek³ pies. „Czcigodny kogucie – takie
s³owa pies wypowiedzia³ w swej zwierzêcej mowie – niewiele zaiste wstydu masz
w sobie! Ca³kiem zawiód³ ten, kto ciê niegdyœ wychowywa³! Czy¿ nie wstydzisz
siê w³aœnie dziœ tak sobie poczynaæ?” „A có¿ to dziœ za osobliwy dzieñ?” zapyta³
kogut. „Czy¿byœ nie wiedzia³ – rzek³ doñ pies – o tym, i¿ dziœ okazuje siê ¿al
w obliczu bliskiej œmierci naszego pana i w³aœciciela? Jego ma³¿onka nalega,
i¿by kupiec wyjawi³ tajemnicê, lecz bêdzie on musia³ umrzeæ, ledwo zdradzi
sekret. Widzisz? O tym w³aœnie rozmawiaj¹. Kupiec bêdzie jej zaraz t³umaczyæ
mowê zwierz¹t. ¯a³ujemy go ju¿ wszyscy pospo³u. A ty trzepoczesz skrzyd³ami,
parzysz siê z jedn¹, od innej zaœ odstêpujesz, te¿ zakoñczywszy. Czy¿byœ nie
mia³ wcale wstydu?”

„Ty g³upcze, ty b³aŸnie! – tak¹ odpowiedŸ koguta us³ysza³ kupiec. – Nasz
pan jest wielce nieroztropnym cz³owiekiem, choæ zawsze chce uchodziæ za nie
lada mêdrca. Ma on wszak tylko jedn¹ ma³¿onkê, a nie wie, jak siê z ni¹ obcho-
dziæ!” „Jak przeto winien j¹ potraktowaæ?” zapyta³ pies. „Niechaj ujmie dêbowy
kij – odrzek³ kogut – pójdzie z ni¹ do spi¿arni, niechaj zarygluje drzwi i t³ucze
j¹, póki nie po³amie r¹k i nóg swej ma³¿once, i póki ta nie wykrzyczy: Ju¿ nie
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chcê, abyœ mi to powiedzia³, nie chcê ¿adnych wyjaœnieñ! Nasz pan winien j¹
biæ tak d³ugo, i¿by nieomal wyzionê³a ducha i nigdy wiêcej nie stanê³a mu
wbrew takim sposobem. Jeœliby to uczyni³, mia³by spokój i móg³by ¿yæ dalej,
wyrzek³szy siê cudzego ¿alu po sobie. Ale on tego nie pojmuje.”

Gdy oto, córko moja, Szeherezado, kupiec us³ysza³, o czym rozmawiali ze
sob¹ pies i kogut, nie omieszka³ wstaæ, siêgn¹³ po dêbowy kij, wepchn¹³ sw¹
ma³¿onkê do którejœ spi¿arni, sam równie¿ tam wszed³, zaryglowa³ drzwi, po
czym j¹³ ok³adaæ boki i ramiona niewiasty. Wci¹¿ bi³ sw¹ ma³¿onkê, ona zaœ
wzywa³a g³oœno pomocy i wykrzykiwa³a: „Nie, nie! Ju¿ nigdy nie bêdê ciê zmu-
szaæ, i¿byœ coœ ujawni³! Puœæ miê! Puœæ miê! Ju¿ nigdy ciê o nic nie zapytam!”

I trwa³o to tak d³ugo, ¿e kupiec w koñcu siê znu¿y³ i otworzy³ drzwi, a jego
skruszona ma³¿onka wydosta³a siê stamt¹d. Wszystkich ogarnê³a wtedy radoœæ
i ¿al po kupcu przemieni³ siê w weso³e œwiêto. A kupiec posiad³ sztukê podejmo-
wania w³aœciwych decyzji.”

„Czy ty tak¿e chcesz obstawaæ przy swoim ¿yczeniu, i¿bym potraktowa³ ciê tak,
jak kupiec post¹pi³ ze sw¹ ma³¿onk¹?” „Na Boga – odrzek³a – nie wystraszy³a
mnie ta opowieœæ. Takie historie nie zdo³aj¹ mnie odwieœæ od mego zamys³u.
Jeœli chcesz, mo¿esz opowiedzieæ mi jeszcze wiele podobnych przyk³adów; skoñ-
czy siê jednak tym, ¿e je¿eli nie odprowadzisz mnie do króla Szahrijara, pójdê
doñ samopas i bez twojej wiedzy i opowiem, i¿ chcia³eœ mnie posk¹piæ takiemu
jak on, pozbawiæ go obcowania ze mn¹.”

„Czy istotnie nadal przy tym obstajesz?” zapyta³ wezyr.
„Owszem!” odrzek³a.
Autor kroniki rzecze: Œwiadomy daremnoœci wszystkich swoich wysi³ków

i nie maj¹cy ¿adnego nowego konceptu wezyr uda³ siê do su³tana Szahrijara,
wszed³ do sali pos³uchañ, uca³owa³ pod³ogê przed królewskimi stopami, nastêp-
nie zaœ opowiedzia³ su³tanowi o swojej córce i wspomnia³, ¿e zamierza najbli¿-
szej nocy uczyniæ z niej dar dla króla.

Zaœmia³ siê król. „Wielce czcigodny wezyrze – przemówi³ – jak¿e to mo¿li-
we, i¿ ofiarujesz mi sw¹ córkê? Wszak sam wiesz, na Boga, który rozpostar³
niebo, ¿e zanim nastanie kolejny dzieñ, rozka¿ê ci, abyœ j¹ zabi³. A jeœli jej nie
uœmiercisz, zabijê ciebie!”

„Czcigodny su³tanie – odrzek³ wezyr – to¿ samo us³ysza³a z moich ust, bo
próbowa³em jej to uœwiadomiæ. Szeherezada nie chce jednak s³uchaæ moich
racji. Pragnie tej nocy byæ przy tobie.”



29

Uradowa³ siê król. „IdŸ i przygotuj jej rzeczy – poleci³. – A przyprowadŸ j¹,
skoro tylko nadejdzie noc.”

Wezyr wycofa³ siê i przekaza³ ¿yczenie córce. „Oby nie zasmuci³ mnie
Bóg rozstaniem z tob¹!” doda³. Szeherezada uradowa³a siê niezmiernie i nie
omieszka³a przygotowaæ siebie samej oraz wszystkiego, co niezbêdne. Nastêp-
nie odwiedzi³a sw¹ m³odsz¹ siostrê Dinarazadê. „Droga siostro – rzek³a do niej
– dobrze sobie zapamiêtaj, o co ciê teraz poproszê. Ledwo siê znajdê u su³tana,
poœlê po ciebie. Gdy przybêdziesz i zobaczysz, i¿ król zaspokoi³ sw¹ chuæ, za-
gadnij mnie tak oto: Ach, siostro, jeœli nie œpisz, opowiedz mi jak¹œ historiê!
Wówczas opowiem wam coœ, dziêki czemu ocalê siebie i ca³y ten naród. Ta-
kim sposobem odwiodê króla od jego okrutnych zamys³ów!” „Zgadzam siê,”
odrzek³a Dinarazada.

I nadesz³a noc. Wezyr zabra³ córkê ze sob¹ i zaprowadzi³ j¹ do wielkiego
króla Szahrijara. Ten poci¹gn¹³ Szeherezadê na swoje pos³anie i chcia³ siê z ni¹
zabawiæ, ona jednak roni³a ³zy. „Dlaczego p³aczesz?”  zapyta³. „Mam siostrê
– wyjaœni³a szlochaj¹c Szeherezada – i chcia³abym, i¿by jeszcze tej nocy us³y-
sza³a ona: Bywaj! z moich ust. Niechaj siostra po¿egna siê ze mn¹, zanim nasta-
nie nowy dzieñ.”

Król pos³a³ tedy po jej siostrê, która przyby³a, leg³a pod królewskim
³o¿em i zasnê³a.

Poœród nocy Dinarazada obudzi³a siê i cierpliwie doczeka³a chwili, gdy
król zaspokoi³ sw¹ chuæ z jej siostr¹, po czym równie¿ tamci dwoje le¿eli nie
œpi¹c. Wówczas Dinarazada odchrz¹knê³a. „Ach, siostro – odezwa³a siê z wes-
tchnieniem – jeœli nie œpisz, to zechciej nam opowiedzieæ któr¹œ z tych swoich
piêknych historii, by uprzyjemni³a nasz¹ noc i abyœ mog³a z moich ust us³yszeæ:
Bywaj! zanim nastanie nowy dzieñ. Nie wiem przecie, co ciê jutro spotka.”

„Czy pozwolisz, i¿bym opowiada³a?” to pytanie Szeherezada skierowa³a do
króla Szahrijara.

„Zgadzam siê,” rzek³ w³adca. Wiêc Szeherezada, uradowana, poprosi³a:
„Przeto pos³uchaj!”
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Noc pierwsza
czyli urzekaj¹ca przygoda z Tysi¹ca i jednej nocy

owiadaj¹ ludzie, o! szczêsny królu i panie, umiej¹cy trafnie oce-
niaæ, i¿ by³ ongiœ zamo¿ny kupiec, który ¿y³ w dostatku i bogac-
twie, posiada³ ogromny maj¹tek i wielu niewolników. Mia³ sporo

Szeherezada rzek³a:

Kupiec i d¿in

O
ma³¿onek i dzieci, nadto zaœ porêki i po¿yczki, których udziela³ w ca³ym kraju.

Pewnego dnia wyruszy³ w podró¿ do innej krainy.
Dosiad³ wiêc zdatnego do jazdy wierzchowca, zaopatrzywszy siê na drogê

w kiszone warzywa oraz w daktyle i wype³niwszy tym wszystkim torbê u siod³a.
Spêdzi³ potem wiele dni i nocy w podró¿y, a¿ wreszcie Bóg pozwoli³ mu bez
szwanku dotrzeæ do celu. Tam za³atwi³, co zamierza³, o! szczêsny królu, po
czym ruszy³ w powrotn¹ drogê do swego kraju i rodziny. Mia³ ju¿ za sob¹ trzy
dni podró¿y. Czwartego dnia nasta³ straszliwy upa³, a¿ spali³ ziemiê. I oto ujrza³
kupiec posiad³oœæ i ku niej siê skierowa³, aby poszukaæ tam cienia. Dojecha³ do
orzecha, pod którym perli³o siê œwie¿e Ÿród³o. U tego Ÿród³a kupiec siê zatrzy-
ma³, uwi¹za³ do drzewa zwierzê, zdj¹³ przytroczon¹ do siod³a torbê i wydosta³
z niej trochê warzyw, w które zaopatrzy³ siê wczeœniej na podró¿, oraz kilka
daktyli. Jedz¹c daktyle, rzuca³ ich pestki na prawo i na lewo, póki nie skoñczy³.
Nastêpnie wsta³, umy³ siê i pomodli³.

Gdy podczas modlitwy siê obejrza³ gwoli pozdrowienia, kupiec dostrzeg³
starego d¿ina. Ten stopami pozostawa³ na ziemi, jego g³owa zaœ siêga³a chmur,
a w d³oni dzier¿y³ nagi miecz. D¿in zbli¿y³ siê do kupca i stan¹³ tu¿ przed nim.
„Powstañ, i¿bym ciê uœmierci³ tym mieczem, tak jak tyœ uœmierci³ mojego
syna!” wykrzycza³ mu w twarz.

Us³yszawszy to kupiec przerazi³ siê i strach mu wpe³z³ do wnêtrza.
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„Z jakiej winy, panie – zapyta³ – chcesz mnie zabiæ?” „Zabijê ciê – pad³a
odpowiedŸ – boœ ty uœmierci³ moje dzieciê.” „Kto uœmierci³ twe dzieciê?” spyta³
kupiec. „Tyœ je zabi³!” oskar¿y³ go d¿in. „Na Boga, jam nie zabi³ twego dzieciê-
cia! – oœwiadczy³ kupiec. – Kiedy¿ i jak to by³o?”  D¿in  zapyta³: „Wszak siedzia³eœ
tu, wyj¹³eœ daktyle z torby podró¿nej i jad³eœ je, na prawo i lewo rozrzucaj¹c ich
pestki?” „Tak – odrzek³ kupiec – czyni³em to.” „Przeto zamordowa³eœ mego
syna – powtórzy³ d¿in – bo gdy odrzuca³eœ te pestki od siebie w prawo i w lewo,
w³aœnie przechodzi³ tamtêdy mój syn i zosta³ trafiony pestk¹ z daktyla, i zabity.
Wiêc ja teraz muszê ciebie uœmierciæ!” Kupiec j¹³ b³agaæ: „Nie czyñ tego, pa-
nie!” „Muszê jednak to uczyniæ, wszak tyœ zamordowa³ moje dzieciê! – stwier-
dzi³ d¿in. – Czy¿ zabójstwa nie mœci siê zabójstwem?”

Wtedy kupiec westchn¹³: „Jesteœmy stworzeniami Boga i do Niego powra-
camy; nie ma mocy ni si³y oprócz przynale¿nych Bogu, który panuje nad nami
i jest potêg¹! Jeœli uœmierci³em twe dzieciê, to nieopatrznie, i proszê ciê o wyba-
czenie.” D¿in rzek³ jednak: „Nie ma sposobu na to, byœ  uchroni³ siê od zabicia
przeze mnie, skoro tyœ zabi³ me dzieciê.” Co rzek³szy, d¿in przyci¹gn¹³ do sie-
bie kupca, rzuci³ go na ziemiê i uniós³ miecz, a¿eby odr¹baæ mu g³owê.
A kupiec wybuchn¹³ p³aczem i u¿ala³ siê nad sw¹ rodzin¹, nad swoj¹ ma³¿onk¹
i dzieæmi. Gdy d¿in po raz drugi uniós³ miecz do ciosu, kupiec p³aka³ ju¿ tak
obficie, ¿e odzienie jego ca³kiem ³zami przesi¹k³o. I rzek³: „Nie ma mocy ni si³y
prócz przynale¿nych Bogu, który panuje nad nami i jest sam¹ potêg¹!” po czym
wyg³osi³ nastêpuj¹ce wiersze:

Los darzy nas to bezpiecznymi, to znów groŸnymi dniami,
¯ycie ma te¿ dwie po³owy, ta czysta, a tamta plami.

Kto gani zmiennoœæ losu, niech powie: czy¿by doskwiera³
Temu, czyje znaczenie mierzy siê drobnostkami?

Widzia³ kto, aby huragan ³ama³ w¹t³e patyki?
Nie! on zaprz¹ta siê tylko najmocniejszymi drzewami.

Czy kamieniami siê rzuca w podesch³¹ zieleñ?
A sk¹d¿e! tylko w roœlinê, co s³odkim owocem nas mami.


