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Rybak i geniusz¹
Był pewien rybak ubogi i pracowity. Miał żonę i czworo ǳieci. Mieszkał w nęǳne chałupie i co ǳień choǳił na połów ryb nad morze. Zarzucał sieć tylko cztery razy ǳiennie,
gdyż taki miał ǳiwny obycza .
Pewnego razu szedł z siecią na plecach w stronę morza i tak, idąc, śpiewał:
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Jakiś wróbel, sieǳąc na drzewie, przysłuchiwał się uważnie piosence rybaka. Gdy
rybak skończył, wróbel strzepnął ze skrzydeł rosę, otworzył ǳiobek i odpowieǳiał:
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¹Rybak i geniusz — pierwsza połowa baśni, które kontynuac ę stanowi
y . [przypis edytorski]
a — ǳiś racze : liczyć. [przypis edytorski]
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Zda e się, że rybak nie rozumiał te piosenki wróbla, bo szedł dale w milczeniu i nawet
na wróbla nie spo rzał. Tymczasem z dala uż zabłękitniało morze, zaszumiały fale i powiał
wiatr, zapachem morskie wody przesycony.
Rybak stanął na brzegu i zarzucił sieć do wody. Po chwili wyciągnął ą, ale barǳo
posmutniał, bo zamiast ryb u rzał na dnie sieci piasek morski. Zarzucił więc sieć po raz
wtóry i znowu wyciągnął, lecz nadaremnie, gdyż tym razem sieć napełniła się tylko trawą
morską.
Westchnął rybak i pogrążył sieć w morzu po raz trzeci, lecz znów na próżno, bo na
dnie sieci tylko ił³ morski osiadł.
— Nie szczęści mi się ǳisia ! — zawołał rybak. — ǲieci w domu na obiad czeka ą,
a a dotąd ani edne ryby nie złowiłem! Już trzy razy sieć zarzuciłem, więc tylko raz eszcze,
ostatni raz mogę ą zarzucić! Jeśli i tym razem nic nie złowię, to trzeba bęǳie cały ǳień
głodować.
Rybak zarzucił sieć po raz czwarty i ostatni. Sieć pogrążyła się w morzu, a rybak,
patrząc na nią, mówił:
— W morzu odbĳa się niebo, pełne słońca i obłoków. Sieć mo a pogrążyła się nie
tylko w morzu, lecz i w tym niebie, które się w woǳie odbiło. Bóg zaś przebywa wszęǳie
— i w niebie prawǳiwym, i w niebie odbitym na fali, więc wiǳi mo ą sieć i ryby, które
dookoła sieci krążą. Boże, który przebywasz w niebie, odbitym na fali, pobłogosław sieć
mo ą i rozkaż rybom, aby się w sieci zgromaǳiły!
Rybak westchnął głęboko i chwycił za sieć, aby ą na brzeg wyciągnąć. Wówczas uczuł,
że sieć est ciężka, więc uradował się barǳo, sąǳąc, że złowione ryby tak ciążą.
Co pręǳe wywlókł sieć na brzeg i za rzał do e wnętrza, lecz zamiast ryb zobaczył
małą szkatułkę mieǳianą. Wy ął natychmiast szkatułkę i począł się e przyglądać.
Szkatułka była na głucho zamknięta i miała na sobie pieczęć ze znakiem sygnetu.
Rybak, zd ęty ciekawością, zerwał pieczęć, otworzył szkatułkę i za rzał do wnętrza.
Na razie nic nie zobaczył. Szkatułka była pusta. Po chwili wszakże z wnętrza szkatułki
zaczęła się dobywać mgła biała. Dobywała się coraz szybcie i coraz swobodnie , aż wreszcie
przesłoniła całe morze. Rybak nigdy eszcze nie wiǳiał tak gęste mgły.
Mgła powoli zaczęła się układać w kształty luǳkie. Na pierw z awiła się olbrzymia
głowa, potem szy a i ramiona, potem ręce i tułów, wreszcie nogi. Wówczas rybak u rzał
przed sobą akiegoś wielkoluda, który stał na brzegu, a był tak wysoki, że rybak musiał głowę zadrzeć do góry, aby mu w twarz spo rzeć. Był to eden z Geniuszów, którzy
są mocnie si od zwycza nych czarnoksiężników i z awia ą się barǳo rzadko — w na samotnie szych mie scowościach albo w na strasznie szych ba kach. Rybak się zląkł, ale nie
chciał pokazać, że est tchórzem, więc ukłonił się grzecznie i rzekł:
³i — miękka skała osadowa złożona z barǳo drobnych ziarenek, podobna do gliny. [przypis edytorski]
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Głód

Bóg, Modlitwa

Ta emnica

— ǲień dobry! Jakże się spało na dnie szkatułki?
Geniusz odpowieǳiał głosem grzmiącym:
— Spałem na dnie szkatułki trzy wieki, to znaczy trzysta lat, i po raz pierwszy od lat
trzystu oglądam ziemię.
— Właśnie na ziemi panu e w te chwili wiosna — zawołał rybak — słońce świeci,
ptaki śpiewa ą i drzewa się zielenią. Pewno na dnie morza, gǳieś tak długo leżał zamknięty
w szkatule, nie ma ani ptaków, ani drzew, ani słońca?
Geniusz znów odrzekł głosem grzmiącym:
— Po raz pierwszy od lat trzechset patrzę na słońce, na drzewa i na ptaki, lecz ty,
rybaku, patrzysz na te cuda po raz ostatni, gdyż ǳiś eszcze za chwil kilka muszę cię
uśmiercić!
— Za co? — spytał rybak. — Przecież ci nic złego nie uczyniłem! Leżałeś zamknięty
w szkatule na dnie morskim przez lat trzysta i leżałbyś nadal, gdybym cię nie wyratował.
Zamiast mi się wywǳięczyć za ratunek, chcesz mnie zabić?
— Muszę cię zabić — rzekł Geniusz.
— Dlaczego musisz? — zawołał rybak.
— Nie pyta mnie o nic, bo nie mam czasu na tłumaczenia — odpowieǳiał Geniusz.
— Musisz umrzeć za chwil kilka. Przez wǳięczność za to, że mnie uratowałeś, pozwalam
ci wybrać roǳa śmierci. Mów mi więc szczerze, aką śmierć wolisz: przez utopienie, przez
powieszenie, przez uduszenie, przez otrucie czy też przez rozpłatanie głowy mieczem?
Rybak zamyślił się i rzekł:
— Jeśli mam być szczery, wtedy wyzna ę, że żadna z tych śmierci nie przypada mi do
gustu. Nie chcę być ani wisielcem, ani topielcem, ani uduszonym, ani zarżniętym. Wolę
żyć tak, ak żyłem dotąd — w nęǳy i w bieǳie, byle zawsze wiǳieć słońce i drzewa,
i kwiaty.
— Nie nadużywa mo e cierpliwości i nie marudź z wyborem te lub inne śmierci —
zawołał Geniusz. — Powtarzam ci: musisz umrzeć za chwil kilka, więc na próżno żału esz
słońca i drzew, i kwiatów.
Zaasował się rybak barǳo, podrapał się w głowę i rzekł:
— Wiǳę, że śmierci nie uniknę, ale niech się dowiem przyna mnie , dlaczego i za co
umieram? Przecież estem twoim zbawcą, więc mam prawo żądać akie kolwiek wǳięczności. Nie wymagam od ciebie inne nagrody za ratunek, prócz te tylko, abyś mi wytłumaczył przed śmiercią, czemu umrzeć muszę?
— Dobrze! — odpowieǳiał Geniusz. — Zrobię dla ciebie to ustępstwo i wytłumaczę ci przyczynę two e nieuniknione śmierci, gdyż wiǳę, że nie chcesz umrzeć bez
wy aśnienia owe ta emnicze przyczyny. Słucha więc mo e ǳiwne opowieści!
— Słucham! — zawołał rybak, Geniusz zaś mówił dale :
— Za dawnych czasów, za panowania króla Salomona, świat był zupełnie inny niż
ǳisia . Na drzewach rosły wówczas, zamiast owoców, wonne i ta emnicze książki w złote
oprawie, pełne cudownych malowideł i czaroǳie skich ba ek. Uczone ptaki w błękitnych
okularach przewracały ǳiobami karty owych książek i przygląda ąc się malowidłom, na
głos czytały po kolei rozmaite ba ki. Jesienią książki te więdły, ak więdną liście, i z szelestem spadały na ziemię. Wówczas osły, kozły i barany z adały powiędłe książki, nie
wieǳąc wcale o tym, że z ada ą czaroǳie skie ba ki i cudowne malowidła.
W lasach mnóstwo było mądrych słoni, które, zamiast trąb, miały ruchome lunety
i patrzyły przez te lunety w gwiazdy dalekie, aby z gwiazd wyczytać przyszłość o czystego
lasu.
Węże ówczesne nosiły złociste bransolety i pierścienie i umiały tańczyć przy świetle
księżyca ǳikie, zaklęte, opętane tańce, ǳwoniąc przy tym nadmiarem pierścieni i bransolet.
Koniki zaś polne i świerszcze przychoǳiły na świat z małym, prawie niewiǳialnym
krzesiwem w łapkach. Strzygąc łapkami, krzesały co chwila na łąkach iskry błękitne i czerwone tak, że łąki całe iskrzyły się w nocy, a kwiaty ciekawie się przyglądały tym błękitnym
i czerwonym iskrom.
W świecie tym panował mądry i potężny król Salomon. Przeczytał on wszystkie księgi, poznał wszystkie czary, nauczył się na pamięć wszystkich zaklęć. Rozumiał też ęzyk
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Wiosna

Śmierć, Morderstwo

Zwierzęta

Taniec, Wąż

Buntownik

zwierząt i ptaków. Żaden król, żaden czarnoksiężnik nie mógł walczyć z królem Salomonem! Nawet Geniusze byli mu posłuszni i bali się ego gniewu.
Ja tylko eden byłem zbyt hardy i dumny, aby się upokorzyć przed potęgą króla Salomona! Ja tylko eden zbuntowałem się przeciw ego właǳy i odmówiłem mu posłuszeństwa!
Nazywam się Sakar i estem na większy i na silnie szy ze wszystkich Geniuszów świata.
Nie chciałem więc służyć królowi Salomonowi, nie chciałem wykonywać ego rozkazów.
Dowieǳiał się o tym król Salomon i przysłał po mnie Assafa, ministra swego dworu.
Assaf zaprowaǳił mnie przed tron Salomona.
Nie chciałem uklęknąć przed potężnym królem, tylko dumnie podniosłem głowę
i rzekłem:
— Królu, estem Geniuszem, który przyszedł na świat po to, aby panować. Żadną
groźbą, żadnym zaklęciem nie zmusisz mnie do pokory i posłuszeństwa!
Wówczas król Salomon zmarszczył brwi i zawołał:
— Czyż nie wiesz o tym, że przeczytałem wszystkie księgi, że poznałem wszystkie
czary i że się nauczyłem na pamięć wszystkich zaklęć? Nikt mi w potęǳe nie dorówna
i nikomu nie wolno odmawiać mi posłuszeństwa!
I król Salomon spo rzał na mnie groźnie.
Roześmiałem mu się w oczy i odparłem:
— Zanim tyś na świat przyszedł — a uż od dawna istniałem na tym świecie! Zanim
tyś zdążył przeczytać księgi, pełne ta emniczych baśni — a uż od dawna byłem bohaterem tych baśni! Czu ę się większym i potężnie szym od ciebie i raz eszcze powtarzam,
że nie będę ci posłuszny!
Król Salomon tupnął gniewnie nogą o ziemię i rozkazał Assafowi, aby natychmiast
przyniósł ze skarbca królewskiego szkatułę mieǳianą.
Assaf przyniósł szkatułę. Król Salomon otworzył ą i wyszeptał akieś ǳiwne nieznane
mi zaklęcie. Wówczas uczułem, że pod wpływem tego zaklęcia rozluźniam się i rozwiewam
w mgłę białą.
Gdy się uż cały w mgłę zamieniłem, król Salomon wdmuchnął mgłę do wnętrza
szkatuły, zamknął pokrywę, położył na nie pieczęć czerwoną i odcisnął na pieczęci znak
swego sygnetu, na którym było wyrzeźbione imię króla Salomona.
Robiłem w szkatule wysiłki, aby ą otworzyć — ale nadaremnie. Pieczęć z odciśniętym
na nie imieniem króla Salomona okazała się mocnie szą ode mnie. Zrozumiałem, że nigdy
nie potraﬁę złamać te pieczęci i wydostać się z mego więzienia!
Król Salomon rozkazał Assafowi wrzucić szkatułę wraz ze mną do morza.
Assaf wrzucił. Szkatuła pogrążyła się w morzu i osiadła na dnie morskim.
Ogarnęła mnie rozpacz i przerażenie! Zrozumiałem, że tylko szczęśliwy przypadek
może mnie uratować. Marzyłem na dnie morskim, że akiś rybak zawaǳi nieostrożnie
siecią o mieǳianą szkatułę i na brzeg ą wyciągnie, a potem przez ciekawość złamie pieczęć
i otworzy, aby za rzeć do wnętrza. Postanowiłem więc czekać cierpliwie na taki przypadek
sto lat. Przyrzekłem sobie, że tego, kto mnie zbawi, uczynię na bogatszym na świecie
człowiekiem.
Wszakże czekałem nadaremnie! Sto lat minęło, a nikt mnie nie uratował.
Wówczas postanowiłem czekać na dnie morskim drugie sto lat i przyrzekłem sobie,
iż tego, kto mnie w drugim stuleciu uratu e, uczynię królem całego świata.
Lecz znów czekałem na próżno. Drugie sto lat minęło, a nikt mnie nie wyzwolił
z mego więzienia!
Byłem ednak cierpliwy. Postanowiłem czekać trzecie sto lat i poprzysiągłem w duchu, iż tego, kto mnie w trzecim stuleciu wyratu e, uczynię na potężnie szym na świecie
czarownikiem.
I znów minęło sto lat — bez żadnych zmian, bez żadnego ratunku. Nastało czwarte
stulecie… Wiǳąc, ak mi się na dnie morskim nieszczęści, straciłem wreszcie wszelką
cierpliwość. Zawrzał we mnie gniew i nienawiść przeciwko wszystkim luǳiom, co choǳą
tam na brzegu, na powierzchni ziemi. I przysiągłem wówczas sobie, że tego, kto mnie
teraz wybawi, uśmiercę natychmiast. Przez wǳięczność zaś za ratunek pozwolę mu tylko
wybrać roǳa śmierci.
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Więzień

Właśnie w chwili, gdy wymówiłem tę przysięgę, sieć two a, rybaku, zawaǳiła o szkatułę i wygarnęła ą z dna morskiego.
ǲięki tobie znów estem wolny i znów wiǳę słońce, ptaki i drzewa. Przysięgi ednak złamać nie mogę. Sam to chyba dobrze rozumiesz, że przysięga Geniusza musi być
spełniona. Nie marudź więc i nie zwleka . Wybierz roǳa śmierci i umiera w tym przekonaniu, że śmiercią swo ą spełniłeś przysięgę Geniusza!
— Mó panie Geniuszu — odpowieǳiał rybak — opowieść two a barǳo mnie zaciekawiła. Podobał mi się e początek, ale wcale nie podobał mi się koniec. Nie rozumiem,
czemu w końcu przysięgałeś, że pozbawisz życia swego zbawcę. Myślałem dotąd, że Geniusze są i mędrsi, i wǳięcznie si, i nie składa ą tak lekkomyślnych przysiąg.
— Rybaku! — zawołał Geniusz — okazu mi więce czci i szacunku! Nie nazywa
mnie „moim panem Geniuszem” i nie zarzuca mi lekkomyślności. Jestem tak wielki, że
ogarnąć mnie okiem nie możesz, a mimo to traktu esz mnie żartobliwie, ak równego
sobie. Tylko tacy mali i zwycza ni luǳie, ak ty, lubią obchoǳić się z Geniuszami poufale
i niegrzecznie.
— Mó wielki panie Geniuszu! — zażartował znowu rybak. — Jakże mogę być
grzeczny dla tego, który chce mnie zabić? Na domiar złego opowiadasz mi ba ki, w które
uwierzyć nie mogę. Twierǳisz, żeś to ty właśnie był ukryty w te małe szkatułce, którą a
z dna morskiego wyłowiłem. Ja zaś twierǳę, że stanowczo esteś za wielki, abyś mógł się
w te szkatułce pomieścić. Uważam więc wszystko, coś mi mówił, za kłamstwo. I w to,
żeś sobie poprzysiągł zadać mi śmierć, też nie uwierzę dopóty, dopóki się nie przekonam
naocznie, żeś to ty właśnie zna dował się we wnętrzu szkatułki. Wówczas dopiero chętnie
się poddam twoim żądaniom i wybiorę roǳa śmierci.
— O, niedowiarku! — zawołał Geniusz. — Tacy mali i zwycza ni luǳie, ak ty, nigdy
nie ufa ą Geniuszom. Spó rz więc i naocznie się przekona , że mówiłem prawdę!
To rzekłszy, Geniusz rozluźnił się i rozwiał we mgłę białą. Mgła uniosła się nad brzegiem morskim i przesłoniła całe morze. Potem zaczęła się powoli zgęszczać i opadać falami
na dno otwarte szkatuły.
Gdy uż wszystka mgła zgromaǳiła się w szkatule, rybak usłyszał głos Geniusza, wychoǳący ze szkatuły:
— Pode dź bliże , niedowiarku, i przekona się teraz naocznie o prawǳie słów moich.
Zobacz, czy się nie pomieściłem cały w te szkatule mieǳiane .
Rybak zbliżył się do szkatuły, za rzał do e wnętrza i zawołał:
— Wiǳę, żeś nie skłamał, mó mglisty panie Geniuszu. Two a mglistość zaczyna mi
się nawet barǳo podobać. Nie przypuszczałem, że z takie mgły powsta ą tacy wielcy, ak
ty, Geniusze.
— Przy rzy mi się uważnie — odpowieǳiał Geniusz z głębi szkatuły — ażebyś potem
znów nie zaczął wątpić w mo e zdolności rozwiewania się w mgłę i gromaǳenia się w te
małe szkatule.
— Przyglądam ci się uważnie i ǳiwu ę się niezmiernie — rzekł rybak, nagłym ruchem
zatrzasnął pokrywę szkatuły i natychmiast przyłożył czerwoną pieczęć z odciśniętym na
nie znakiem sygnetu Salomonowego.
Geniusz niespoko nie poruszył się w szkatule i zrobił wysiłek, aby ą otworzyć, ale na
próżno. Już był uwięziony i nie mógł złamać potężne pieczęci króla Salomona!
— O, przebiegły rybaku! — Oszukałeś mnie tak, ak luǳie zwycza ni oszuku ą Geniusza, który im zaufał! Otwórz szkatułę, gdyż w przeciwnym razie rzucę na ciebie przekleństwo!
— Nie otworzę szkatuły — odpowieǳiał rybak. — Chciałeś mnie zabić, więc słusznie
cię ukarałem. Pozostań na zawsze mgłą, zamkniętą w szkatule. Wrzucę cię z powrotem
do morza i postawię w tym mie scu na brzegu słup z napisem: Strzeżcie się mieǳiane
szkatułki, w które ukrywa się Geniusz. Wszyscy rybacy przez wieki całe będą czytali ten
napis i eżeli ich sieć wygarnie z morza przypadkiem two ą szkatułę, wrzucą ą z powrotem
do wody, ostrzeżeni moim napisem. Aż do końca świata bęǳiesz leżał na dnie morskim
samotny, beznaǳie ny i mglisty. O ednego Geniusza mnie bęǳie na powierzchni ziemi,
a o edną szkatułę więce na dnie morskim.
— Rybaku! — zawołał Geniusz. — Nie czyń tego! Kocham ziemię i chcę na ziemi
przebywać. Jeśli nie chcesz otworzyć szkatuły, zde mĳ przyna mnie pieczęć króla Salo    
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Przysięga

Podstęp, Kara

mona, gdyż brzemię te pieczęci dławi mnie i dusi.
— Nie głupim⁴! — odrzekł rybak. — Wiem, że pieczęć Salomonowa potężnie sza
est od ciebie. Gdybym zd ął pieczęć, sam byś potraﬁł otworzyć szkatułę i zabiłbyś mnie
natychmiast. My, luǳie zwycza ni, wymagamy wǳięczności i nagrody za nasze usługi,
ty zaś zamiast wǳięczności i nagrody za to, że cię uratowałem, chciałeś mnie pozbawić
życia.
— Pozwoliłem ci za to wybrać roǳa śmierci — rzekł Geniusz.
— Kpisz ze mnie chyba — zawołał rybak. — Nie wiem, ak dla was, Geniuszów,
ale dla mnie, człowieka zwycza nego każdy roǳa śmierci est równie straszną karą. Nie
rozumiem wcale twego postępowania ze mną. Jesteś dla mnie niezrozumiały, mglisty
i muszę cię ukarać za two ą niewǳięczność, mglistość, niezrozumiałość i za to, że masz
uczucia niepodobne do moich. Gdybym był takim, ak ty, Geniuszem, potraﬁłbym wynagroǳić takiego, ak a, rybaka, który ma czworo ǳieci i żonę, i w pocie czoła musi na
chleb czarny zarabiać.
— Rybaku! — zawołał Geniusz. — Otwórz szkatułę, a przysięgam ci, że uczynię cię
człowiekiem bogatym.
— Nie ufam twoim przysięgom! — odpowieǳiał rybak.
— Niedowiarku! Znów mi nie ufasz! — rzekł Geniusz. — Wieǳ o tym, że Geniusze
spełnia ą swe przysięgi i dotrzymu ą swego słowa.
— Przysięgnĳ mi na potężne imię króla Salomona, że nie pozbawisz mnie życia, lecz
uczynisz człowiekiem bogatym — wówczas ci uwierzę.
— Przysięgam ci na króla Salomona! — zawołał Geniusz.
Rybak zd ął pieczęć i otworzył szkatułę.
Z wnętrza szkatuły natychmiast zaczęła się wydobywać mgła biała. Mgła przesłoniła
wkrótce całe morze, a potem powoli ułożyła się w kształt luǳki — i rybak znów u rzał
przed sobą olbrzymią postać Geniusza.
Geniusz pośpiesznie strącił nogą do morza mieǳianą szkatułę. Szkatuła z pluskiem
wpadła do wody i utonęła.
— Toń, podła szkatuło! — zawołał Geniusz. — Nikt uż odtąd nie potraﬁ uwięzić
mnie w twym wnętrzu!
Te słowa Geniusza i nagłe zniknięcie w morzu szkatuły przeraziły rybaka. Ukląkł, cały
drżący, i szepnął:
— Geniuszu, przebacz mi mo ą przebiegłość i chęć ukarania ciebie. Pamięta , żeś
przysiągł na króla Salomona, iż nie pozbawisz mnie życia, ale uczynisz człowiekiem bogatym.
— Niedowiarku! — rzekł Geniusz. — Znów mi nie ufasz! Wiǳę, żeś po to tylko
na świat się naroǳił, aby nie ufać Geniuszom… Nie wolno mi łamać swych przysiąg.
Muszę e spełniać dokładnie i sumiennie. Nie bó się! Nie zabĳę ciebie, lecz przysporzę ci
bogactw, o akich nigdy nie śniłeś. Słucha mnie tylko uważnie i zapamięta każde słowo.
Idź brzegiem morza dopóty, dopóki nie do ǳiesz do różowe skały. Wówczas skręć na
prawo i znów idź dopóty, dopóki nie u rzysz czterech wielkich wzgórz, na których rosną
drzewa hebanowe. Pomięǳy tymi wzgórzami zna du e się ezioro. Zarzuć sieć do tego
eziora, ryby zaś, które tam złowisz, zanieś swemu sułtanowi. Oto wszystko, co mogę ci
powieǳieć. Pamięta , że wolno ci tylko raz na ǳień sieć zarzucać. Jeżeli zarzucisz dwa
razy, czeka cię śmierć nieunikniona. A teraz żegna na zawsze! Odlatu ę ku słońcu, aby
w ego promieniach wyzłocić skrzydła, które tak długo na dnie morskim leżały bez ruchu.
I rybak nagle u rzał, ak na plecach Geniusza wyrosły dwa olbrzymie skrzydła. Geniusz
poruszył skrzydłami i, szumiąc, uniósł się w powietrze ku słońcu.
Długo patrzył rybak w odlata ącego Geniusza, aż wreszcie Geniusz znikł mu z oczu,
pogrąża ąc się w oślepia ącym blasku złotego słońca.
*
Rybak niezwłocznie udał się w drogę, wskazaną przez Geniusza. Szedł brzegiem morza,
aż doszedł do różowe skały. Wówczas skręcił na prawo i szedł znowu tak długo aż doszedł
do czterech wzgórz, na których rosły drzewa hebanowe.
⁴nie g u i — ǳiś racze : nie estem głupi. [przypis edytorski]
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Pomięǳy wzgórzami zobaczył ezioro olbrzymie i ta emnicze.
Cztery wzgórza odbĳały się w eziorze wraz z hebanowymi drzewami. Woda tego
eziora była czarno-złota. Na samym środku eziora kwitły cztery lilie wodne, każda innego
koloru: edna — biała, druga — czerwona, trzecia — niebieska, czwarta zaś — żółta.
Jezioro było gładkie i nieruchome i falowało tylko w czterech mie scach pod czterema
wzgórzami, tak że tylko cztery fale z lekka kołysały się na ego czarno-złote powierzchni.
— Nigdy nie wiǳiałem tak ǳiwnego eziora! — pomyślał rybak. — Otacza ą e
cztery wzgórza, kołyszą na nim cztery fale i kwitną na samym ego środku cztery lilie,
każda innego koloru. Woda zaś tego eziora est czarno-złota i tak piękna, że nie można
od nie oczu oderwać. Gdyby nie to, że własnymi oczyma oglądam to ǳiwne ezioro,
pomyślałbym, że est ono ba ką albo snem. Mam bowiem wrażenie, że mi tylko śnią się
cztery wzgórza i śnią się cztery fale i śnią się cztery lilie, każda innego koloru. A nawet
wyda e mi się, że śnię się sam sobie na brzegu czarno-złotego eziora. Ponieważ ednak
nie est ono snem, lecz rzeczywistością, więc zarzucę sieć, bo estem ciekawy, akie ryby
zna du ą się w takim ǳiwnym eziorze?
Rybak zarzucił sieć i po chwili na brzeg ą wyciągnął. Na dnie sieci trzepotały się cztery
tylko ryby, każda innego koloru. Jedna — biała, druga — czerwona, trzecia — niebieska,
czwarta zaś żółta.
— Co za ǳiwy niezbadane! — zawołał rybak. — Te cztery złowione ryby przypomina ą liczbą i kolorem cztery lilie, kwitnące na środku czarno-złotego eziora. Nigdy
eszcze nie wiǳiałem ryb tak ǳiwnych! Chętnie bym raz eszcze sieć w ezioro pogrążył,
żeby więce takich ryb złowić, ale nie uczynię tego. Pamiętam dobrze przestrogę Geniusza! Gdybym zarzucił sieć po raz drugi, spotkałaby mnie śmierć nieunikniona. Zaniosę
więc te cztery ryby mo emu sułtanowi, gdyż tak mi Geniusz poraǳił.
Rybak raz eszcze spo rzał na ǳiwne ezioro i począł szybkim krokiem oddalać się
w stronę miasta — do pałacu sułtana.

Woda
Przyroda nieożywiona
Sen
Czary, Ta emnica

*
W pałacu sułtana był właśnie ruch przedobiedni. Murzyni nakrywali do stołu, ustawia ąc na nim złote półmichy, srebrne tace, kryształowe puchary, solniczki, rzeźbione
w ametyście, i pieprzniczki, kute w pniach koralowych.
Sułtan sieǳiał tymczasem na balkonie, doktor zaś poił go co chwila wywarem ziółek
gorzkich, które buǳą apetyt.
Apetyt sułtana wzrastał pod wpływem tych ziółek, tak że w końcu sułtan kazał zawołać
kucharza i, gdy kucharz stanął przed ego obliczem, przymknął oczy, mlasnął kilkakroć
ęzykiem i rzekł:
— Powieǳ mi, mó drogi kucharzu, co bęǳie ǳisia na obiad?
Tłusty i brzuchaty kucharz skrzyżował ręce na piersiach, uchylił czoła i odpowieǳiał:
— Obiad ǳisie szy składa się z tysiąca potraw: na pierwsze danie przyrząǳiłem zupę
z pelikanów, na drugie danie — pieczeń ze śleǳiony hipopotama, na trzecie — a ecznicę
ze strusich a ze szczypiorkiem, na czwarte — pasztet z wątróbek łabęǳich, na piąte —
kolibry z rożna.
— Zaczeka ! — przerwał sułtan. — Wszystkie potrawy, któreś wymienił, nie barǳo
mi przypada ą do smaku. Mam ǳisia przede wszystkim apetyt na ryby. Powieǳ mi
w takim razie od razu, akie ryby podasz do stołu?
Kucharz zbladł, zachwiał się na nogach i głosem drżącym wyszeptał:
— Żadnych ryb ǳisia nie przyrząǳiłem. Wszakże nie mo a to wina, tylko nieszczęśliwego zbiegu okoliczności. Na całym bowiem targu nie było ani edne ryby. Podobno
i w morzu i w rzekach panu e teraz chwilowe bezrybie. Wszystkich rybaków ogarnęła
rozpacz, gdyż daremnie zarzuca ą sieci, wyczeku ąc akiegokolwiek połowu.
Sułtan smutnie zwiesił głowę i rzekł:
— Wiǳę, żeś rzeczywiście nie zawinił, więc nie mogę cię ukarać za nieobecność ryb
na ǳisie szym obieǳie. Zażyłem ziółek gorzkich i apetyt mó wzrasta. Jest to wszakże
ǳiwny i osobliwy apetyt wyłącznie na ryby. Oddałbym pół królestwa za edną małą rybkę,
smażoną na świeżym, wonnym maśle!
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Jeǳenie

Smutek sułtana był tak wielki, że i kucharz, i doktor trwali w uroczystym milczeniu,
ażeby zbytecznym słówkiem nie urazić tego szczerego i głębokiego smutku.
W te chwili właśnie wszedł wielki wezyr i ozna mił sułtanowi, że akiś rybak pragnie
stanąć przed ego obliczem.
Ucieszył się sułtan i rozkazał wezyrowi, aby natychmiast rybaka przyprowaǳił.
Wezyr wyszedł i po chwili wrócił z rybakiem.
— Co mi przynosisz? — spytał sułtan rybaka.
— Przynoszę ryby — odpowieǳiał rybak i podał sułtanowi cztery cudowne ryby,
złowione w eziorze czarno-złotym.
Sułtan obe rzał dokładnie i po kolei na pierw białą, potem czerwoną, potem niebieską,
a w końcu żółtą. Wszyscy przyglądali się tym rybom cudownym, bo nigdy eszcze takich
ryb nie wiǳieli.
ǲiwił się sułtan, ǳiwił się wezyr i kucharz, i doktor.
A gdy uż wszyscy do syta się napatrzyli i naǳiwili, sułtan dał rybakowi sto złotych
dukatów i rzekł:
— Przynoś mi co ǳień takie ryby, a co ǳień dostaniesz sto dukatów.
Uradowany rybak pokłonił się w nogi sułtanowi i, ściska ąc w garści dukaty, pobiegł
co tchu do swo e chałupy, gǳie na niego od dawna czekała żona i czworo ǳieci.
Sułtan tymczasem rzekł do kucharza:
— Usmaż mi te ryby na świeżym, wonnym maśle i poda e do stołu.
Kucharz pobiegł z rybami do kuchni i zabrał się do ich przyrząǳania. Postawił na
ogniu patelnię i rzucił na nią świeżego, wonnego masła. Gdy się masło dostatecznie zazłociło i zarumieniło, położył na nim wszystkie cztery ryby.
Ponieważ kucharz po raz pierwszy w życiu smażył takie ryby, więc był ciekawy, czy
po usmażeniu zachowa ą swo e barwy — białą, żółtą, niebieską i czerwoną.
Gdy się uż ryby na edne stronie dostatecznie zarumieniły, kucharz chciał e na drugą stronę odwrócić. Wszakże, zanim to uczynił, stał się cud, który mu w smażeniu ryb
przeszkoǳił. Na ścianie kuchni z awiła się nagła szczelina, niby błyskawica. Szczelina rozsunęła się i rozszerzyła w otwór głęboki i ciemny. Z otworu wyszła niespoǳianie postać
piękne kobiety.
Z awiona kobieta miała na sobie powłóczysty stró ze złote tkaniny, haowane
w kwiaty. W uszach e błyskały kolczyki w kształcie wielkich półksiężyców. Na piersiach
bielił się naszy nik olbrzymich pereł. Nagie ramiona gęsto były przybrane w bransolety
z brylantów, rubinów, szmaragdów i topazów. W ręku trzymała gałąź mirtową.
Nie spo rzawszy nawet na kucharza, podeszła wprost do patelni, na które smażyły się
cudowne ryby z czarno-złotego eziora. Dotknęła po kolei każde ryby gałęzią mirtową
i rzekła, wyraźnie i głośno wymawia ąc każde słowo:
— Ryby
e yby bia e
niebieskie i ze ne
zy i e ie y na
a
eg
az
k n
Wówczas ryby podniosły w górę swe pyszczki i zawołały chórem:
by nas zez y ie a e
a y s na gniu
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a
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zy
Wówczas ta emnicza pani, chwyciwszy gniewnie patelnię, odwróciła ą nad ogniem
tak, że wszystkie ryby wpadły do ognia i spaliły się na węgiel czarny. Sama zaś cofnęła się
do otworu w ścianie i znikła w ego ciemne głębi. Ściana znów się zsunęła i zrosła tak,
że żaden na nie znak nie pozostał.
Kucharz, osłupiały ze zǳiwienia, z rozwartą na oścież gębą stał nieruchomo i tylko
oczami mrugał co chwila.
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Cud, Czary, Kuchnia

Gdy przyszedł do siebie i rozumu nieco oǳyskał, podbiegł natychmiast do ognia, aby
widelcem ryby stamtąd powyciągać i choćby edną z nich dla sułtana uratować — ale na
próżno! Wszystkie uż zamieniły się w popiół szary.
Kucharz dłonie załamał i zawołał:
— Co a teraz pocznę, nieszczęśliwy! Sułtan mnie chyba zabĳe, nie dostawszy ryb na
obiad! Nie uwierzy mi, gdy opowiem, co się stało? Pomyśli, że kłamię mu w oczy! Trudno
bowiem uwierzyć w to, że akaś ta emnicza pani wyszła nagle ze ściany kuchenne , aby
spalić w ogniu ryby, które smażyłem na patelni! Pó dę do wielkiego wezyra i opowiem
mu wszystko. Może wezyr wytłumaczy mnie akoś przed sułtanem i obroni przed ego
gniewem.
Poszedł więc kucharz do wezyra i opowieǳiał mu wszystko.
Zǳiwił się barǳo wezyr i zamyślił głęboko. Potem głową pokiwał i rzekł:
— W ǳiwnych czasach ży emy! Na każdym kroku albo cuda, albo ǳiwy, których nie
można zrozumieć. Myślałem dotąd, że ba ki są tylko w książkach, a teraz wiǳę, że zdarza ą
się i w życiu. Nie bó się gniewu sułtana, bo mu to akoś wytłumaczę i postaram się go
udobruchać. Nie powiem mu o tym, co się stało, bo nie chcę go przerażać i niepokoić.
Sam tę sprawę zbadam. Rybak obiecał, że co ǳień bęǳie nam owe ryby przynosił. Jutro
więc sam będę obecny w kuchni przy ich smażeniu i naocznie sprawǳę cud, o którym
mi ǳiś opowieǳiałeś.
*
Naza utrz rybak znów przyniósł do pałacu cztery ryby tych samych kolorów i dostał
za nie sto dukatów.
Tym razem wezyr sam własnoręcznie położył e na patelni i zaczął smażyć.
Gdy się na ednym boku dostatecznie podsmażyły, chciał e na drugi bok odwrócić.
Wszakże, zanim to uczynił, stał się cud, który mu w smażeniu ryb przeszkoǳił. W ścianie
kuchenne z awiła się nagła szczelina, niby błyskawica. Szczelina rozsunęła się i rozszerzyła
w otwór głęboki i ciemny. Z otworu wyszła niespoǳianie ta emnicza pani, ubrana tak,
ak to kucharz dokładnie wezyrowi wczora opisał.
Nie spo rzawszy nawet na wezyra i na kucharza, ta emnicza pani, połysku ąc kle notami i szeleszcząc wspaniałą szatą, zbliżyła się do patelni, na które smażyły się cudowne
ryby z czarno-złotego eziora. Dotknęła każde ryby po kolei gałęzią mirtową i rzekła
głośnie i wyraźnie , niż wczora :
ie ka a yba es yb
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Ryby podniosły w górę swe pyszczki i chórem odpowieǳiały:
es za n z e kie y ezi
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Wówczas ta emnicza pani, chwyciwszy gniewnie patelnię, odwróciła ą nad ogniem,
tak że wszystkie ryby wpadły do ognia i spaliły się na węgiel czarny. Sama zaś cofnęła się
do otworu w ścianie i znikła w ego ciemne głębi. Ściana znów się zsunęła i zrosła, tak
że żaden na nie znak nie pozostał.
Wezyr, osłupiały ze zǳiwienia, z rozszerzonymi na oścież oczami stał nieruchomo
i patrzył na kucharza, kucharz zaś patrzył na wezyra. Przez czas długi milczeli obydwa .
Wreszcie wezyr przerwał milczenie:
— Pierwszy raz w życiu zdarza mi się oglądać w kuchni takie cuda! Co oznacza ta
pani ta emnicza i te ryby czterech kolorów? I czemu dotyka ich gałęzią mirtową i zada e
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Ta emnica, Mądrość

ǳiwne, niezrozumiałe pytania? I dlaczego te ryby da ą e tak samo ǳiwną, niezrozumiałą
odpowiedź? I z akie przyczyny ta emnicza pani na czarny węgiel spala ta emnicze ryby?
Są to dla mnie z awiska wprost niepo ęte!
— Dla mnie także! — dodał kucharz. — Myślałem o tym noc całą, ale nie mogłem
się domyślić.
— Nie ǳiwi mnie wcale, że nie mogłeś się domyślić, bo esteś tylko kucharzem,
— rzekł wezyr — ale ǳiwi mnie, że a, choć estem wielkim wezyrem — też nie mogę
wpaść na żaden domysł. Nie chcę dłuże przed sułtanem ukrywać cudów, które z awia ą
się w ego własnym pałacu. Zaraz mu wszystko opowiem, a być może, iż on osobiście
łatwie od nas zgadnie ta emnicę.
Wezyr natychmiast udał się do poko u sułtana i opowieǳiał mu wszystko, co się stało
w kuchni.
— Muszę te cuda na własne oczy zobaczyć! — zawołał rozciekawiony sułtan. —
Nigdy eszcze nic podobnego nie wiǳiałem, ale mam naǳie ę, że odgadnę ta emnicę
tego niezwykłego z awiska. Ponieważ rybak obiecał co ǳień przynosić do pałacu owe
cudowne ryby, więc i utro przyniesie na pewno. Otóż zamkniemy się razem w moim
poko u i sami e usmażymy. Ciekawym, czy w mo e obecności ta emnicza pani ośmieli
się wy ść z muru i spalić ryby, które sam własnoręcznie będę smażył.
Wezyr nic na to nie odpowieǳiał, tylko się zamyślił głęboko i z ciekawością zaczął
wyczekiwać dnia utrze szego.
*
Naza utrz rybak, ak zazwycza , przyniósł do pałacu cztery ryby czterech kolorów
i otrzymał za nie sto złotych dukatów.
Sułtan i wezyr przygotowali w poko u wszystko, co było potrzebne do smażenia ryb.
Zamknęli drzwi na klucz i zaczęli smażyć cudowne ryby. Gdy się ryby na edne stronie
obsmażyły, sułtan własnoręcznie chciał e na drugą stronę odwrócić, lecz, zanim to uczynił, coś w poko u zagrzmiało, ściana rozstąpiła się nagle, ukazu ąc wielki i ciemny otwór.
Z otworu tym razem, zamiast ta emnicze pani, wyłonił się olbrzymi, potworny Murzyn
z dębową gałęzią w ręku. Na głowie miał wieniec z róż. Oczy ego zdawały się martwe
i ślepe. Krokiem sztywnym i ociężałym podszedł do ryb, dotknął ich po kolei dębową
gałęzią i rzekł głosem głuchym, bezbarwnym i ednosta nym:
yby yby
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Ryby podniosły swe pyszczki do góry i chórem odpowieǳiały Murzynowi:
gniu z e y s a si ba nie
a nasza
ku uk y a
ie z y
ze i e az a nie
nas ba k u n zy a
zy a i zy a a szys k zga nie
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Potworny Murzyn, chwyciwszy gniewnie patelnię, odwrócił ą nad ogniem, tak że
wszystkie ryby wpadły do ognia i spaliły się na węgiel czarny. Sam zaś cofnął się do otworu
w ścianie i znikł w ego ciemnem wnętrzu. Ściana natychmiast zsunęła się i zrosła, tak że
żaden na nie znak nie pozostał.
Sułtan, osłupiały ze zǳiwienia, z podniesionymi wysoko brwiami stał nieruchomo
i patrzył na wezyra. Wezyr zaś patrzył na sułtana. Przez czas długi milczeli obydwa .
Wreszcie sułtan ozwał się pierwszy:
— Domyślam się, że te ryby są zaklęte i czeka ą na kogoś, co by e uratował. Ciekawym
barǳo, w akie rzece rybak e złowił? Poślĳ kogo po rybaka z moim rozkazem, aby
natychmiast przyszedł do pałacu. Dowiem się od niego wielu rzeczy, które mi są potrzebne
dla odgadnięcia ta emnicy.
Wezyr posłał kucharza z rozkazem, aby znalazł rybaka i przyprowaǳił do pałacu.
Kucharz dowieǳiał się w mieście, gǳie rybak mieszka; pobiegł ku niemu i natychmiast z nim razem wrócił do pałacu.
Rybak stanął przed obliczem sułtana, a sułtan zapytał:
— Gǳie łowisz te ryby cudowne, które co ǳień przynosisz do pałacu?
— Łowię e w eziorze czarno-złotym, na którym kołyszą się cztery fale i kwitną cztery
lilie czterech kolorów.
— Czy daleko zna du e się to ezioro? — pytał dale sułtan.
— Niedaleko! — odrzekł rybak. — Na wyże trzy goǳiny drogi od pałacu.
— Naucz mnie, ak się iǳie do tego eziora — rzekł sułtan.
— Łatwo traﬁć do eziora — odpowieǳiał rybak. — Iǳie się ku niemu prosto
brzegiem morza aż do różowe skały. Od skały skręca się na prawo i znów się iǳie prosto
aż do czterech wzgórz, na których rosną drzewa hebanowe. Pomięǳy wzgórzami leży to
ǳiwne ezioro, pełne ryb białych, niebieskich, żółtych i czerwonych. Tylko raz ǳiennie
wolno mi sieć zarzucić i za każdym razem tylko cztery ryby z eziora wyławiam.
— Muszę zbadać ta emnicę czarno-złotego eziora! — zawołał sułtan. — ǲiś eszcze wyruszę w drogę, bo niecierpliwość i ciekawość nie pozwala mi zwlekać nawet dnia
ednego. Rozkaż, wielki wezyrze, moim rycerzom, aby siodłali rumaki i zgromaǳili się
przed moim pałacem. Nim wieczór nade ǳie — uż bęǳiemy w droǳe!
Na rozkaz wezyra stu konnych rycerzy stanęło przed pałacem. Sułtan przypasał miecz
i dosiadł białego rumaka. Po czym dał znak ręką, aby wyruszono w drogę.
Słońce eszcze nie zaszło, lecz świeciło uż ku wieczorowi.
Sułtan i wezyr echali na przoǳie, aby drogę stu rycerzom wskazywać.
Zbliżyli się wkrótce do morza i echali prosto brzegiem morskim aż do skały różowe .
Od skały skręcili na prawo i znów echali prosto aż do czterech wzgórz, na których rosły
drzewa hebanowe.
Wówczas sułtan kazał wezyrowi i stu rycerzom zatrzymać się pod ednym ze wzgórz
hebanowych i rzekł:
— Tu, pod tym wzgórzem, rozepnĳcie namioty i czeka cie na mnie, aż powrócę, gdyż
chcę sam, bez nikogo, udać się dale na zwiady. Mie sca zaklęte i zaczarowane powinno się
zwieǳać samotnie, nie zaś w licznym towarzystwie. Czytałem w życiu swoim dużo ba ek,
więc wiem, że tylko człowiek samotny potraﬁ zbliżyć się do ta emnicy. Żegnam ciebie,
wielki wezyrze, i was, moi rycerze. Mam naǳie ę, że się wkrótce zobaczymy.
Wezyr chciał koniecznie towarzyszyć sułtanowi w te niebezpieczne wycieczce, ale
sułtan nie zgoǳił się i rozkazał mu zostać razem ze stu rycerzami. Wezyr musiał rozkaz
sułtana wykonać. Rycerze porozbĳali namioty.
Sułtan zsiadł z konia i pieszo poszedł w stronę eziora, bo wieǳiał, że ezioro zna du e się pomięǳy czterema wzgórzami. Sułtan przyśpieszył kroku i wkrótce stanął nad
brzegiem ǳiwnego eziora.
Cztery wzgórza odbĳały się w eziorze wraz z hebanowymi drzewami. Woda eziora
była czarno-złota. Na samym środku kwitły cztery lilie wodne, każda innego koloru: edna
— biała, druga — czerwona, trzecia — niebieska, czwarta zaś — żółta.
Jezioro było gładkie i nieruchome i falowało tylko w czterech mie scach pod czterema
wzgórzami, tak że tylko cztery fale z lekka kołysały się na ego czarno-złote powierzchni.
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Ta emnica, Samotność,
Pożegnanie

Sułtan pochylił się ku czarno-złote woǳie i u rzał, iż roiła się od ryb białych, czerwonych, niebieskich i żółtych. Ryby, płynąc, spotykały się w woǳie i poruszały pyszczkami,
ak gdyby szeptały sobie nawza em akieś ta emnice. Białe szeptały do czerwonych, czerwone do niebieskich, niebieskie do żółtych.
Długo sułtan przyglądał się czarno-złote woǳie i kolorowym rybom, i czterem
wzgórzom, i czterem falom, i czterem liliom na środku eziora. Zachwycony widokiem
tych cudów, nie mógł od nich oczu oderwać. Wreszcie z trudem wielkim oderwał oczy
od zaklęte wody i poszedł dale brzegiem eziora aż do czwartego wzgórza.
Pod czwartym wzgórzem u rzał ogród olbrzymi, gęsty i cudowny. Drzewa, obciążone
owocami, rzucały długie cienie na szerokie trawniki. Kwiaty napełniały powietrze wonią
upa a ącą. Śpiew ptaków rozlegał się w gęstwinie.
Sułtan zapuścił się w samą głąb ta emniczego ogrodu. Szedł długo wzdłuż palmowe
alei, aż wreszcie natraﬁł na pałac z białego marmuru z wieżyczkami z kości słoniowe .
Drzwi pałacu były otwarte.
— Czy we ść, czy nie we ść? — pomyślał sułtan i po krótkim namyśle wszedł do
pałacu.
Pusto było w pałacu. Ani w pierwsze , ani w drugie , ani w trzecie komnacie nie
spotkał sutłan nikogo. Więc zawołał:
— Hop-hop! Czy est tu ktokolwiek!
Echo mu tylko odpowieǳiało: „hop-hop?”
Sułtan poszedł dale przez szereg komnat, których złote ściany pokryte były mnóstwem malowanych kwiatów, zwierząt i ptaków. Gdy minął sto komnat i wkroczył do
sto pierwsze , usłyszał nagle czy eś ęki. Zatrzymał się i zaczął się tym ękom przysłuchiwać.
— O, losie niemiłosierny — mówiły ęki. — Czemuś mnie skazał na tak nieluǳkie
cierpienia! Wszak byłem niegdyś królem — ǳiś estem na wpół tylko człowiekiem! Nie
znałem dawnie bólu — ǳiś co ǳień rany mo e odnawia ą się, aby krwią świeżą ociekać!
Któryż to z luǳi znosił takie, ak a, męczarnie? O ezioro czarno-złote, gǳież są two e
pałace? O ryby białe, czerwone, żółte i niebieskie, gǳież się poǳiał wasz król, którego
tak kochałyście za dawnych czasów? Znikąd naǳiei, znikąd ratunku, znikąd pomocy!
Jęki nagle ucichły.
Sułtan, wzruszony słowami, które posłyszał, zwrócił się w stronę, skąd go ęki owe
doleciały, i traﬁł do ogromne komnaty o czarnych ścianach, na których wymalowane
były ryby białe, czerwone, żółte i niebieskie.
Po środku komnaty stał czarny tron, a na tronie sieǳiał młoǳieniec w płaszczu gronosta owym. Twarz ego była tak blada i tak pełna cierpienia, że sułtan ze współczuciem
zbliżył się do niego i rzekł:
— Nie lęka się, bo estem człowiekiem dobrym i nic złego ci nie życzę. Jęki two e
wzruszyły mnie do głębi serca, choć nie znam ta emniczego losu, który cię skazał na takie
męczarnie. Jestem sułtanem i mam obszerne i bogate państwo. Może potęga mo a potraﬁ
złamać czary, które cię opętały.
— Przepraszam ciebie za to, że nie wsta ę z tronu, aby cię powitać — odparł młoǳieniec. — Nie mogę wszakże tego uczynić, gdyż tylko na wpół estem człowiekiem.
I młoǳieniec uchylił przed sułtanem gronosta owego płaszcza.
Wówczas sułtan u rzał, że nieszczęśliwy młoǳian do pasa est tylko człowiekiem, a od
pasa — czarnym marmurem.
— O sułtanie! — zawołał młoǳieniec. — Po raz pierwszy od lat tylu wiǳę człowieka,
który przeniknął do wnętrza zaklętego pałacu i którego wzruszyły mo e ęki. Nie wiem
ednak, czy potraﬁsz zniszczyć czary, które mnie przykuły do tego tronu i trapią co ǳień
nieustannym smutkiem i cierpieniem!
— Biedny młoǳieńcze! — zawołał sułtan. — Wiǳiałem uż cztery wzgórza, cztery
lilie i cztery fale na czarno-złotym eziorze; wiǳiałem cztery gatunki ryb cudownych,
a w pałacu moim z awiła się ta emnicza pani i potworny Murzyn, który spalił na czarny
węgiel ryby w chwili, kiedy e sam smażyłem na patelni. Wiǳę teraz twó pałac i ciebie
samego, skamieniałego do połowy i narzeka ącego na los okrutny. Jestem pewien, że
potraﬁę cię uratować, ale muszę na pierw dowieǳieć się od ciebie, co znaczą te wszystkie
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Ogród

Cierpienie

Czary, Ciało

cuda i ǳiwy?
— Sułtanie! — odparł młoǳieniec. — Historia mego życia est tak ǳiwna, że trudno
mi ą opowieǳieć w chwili, kiedy plecy mo e pełne są ran, a serce — smutku i rozpaczy!
— Nie barǳo to z mo e strony pięknie, że zaciekawił mnie cuǳy smutek i rozpacz —
odpowieǳiał sułtan. — Nie mogę ednak powstrzymać się od prośby, abyś mi opowieǳiał
historię twego życia. —
— Opowiem ci ą — rzekł młoǳieniec. — Ale est to historia tak długa, że uż się
nie pomieści w te ba ce, która nosi tytył: R
. Musimy więc ą odłożyć
do następne ba ki pt.
R
. Tymczasem
powiem ci tylko, że a właśnie estem królem Wysp Hebanowych.
— Dobrze — zgoǳił się sułtan. — Odłożymy historię twego życia do następne ba ki;
ale pamięta , nieszczęśliwy młoǳieńcze, abyś mi ą opowieǳiał od początku do końca.
W tym mie scu sułtan zamilkł i czekał cierpliwie, aż się zacznie ba ka następna.
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