


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

BOLESŁAW LEŚMIAN
 

Opowiadanie Króla Wysp Hebano-
wych¹
Oto est ba ka, w które Król Wysp Hebanowych opowieǳiał sułtanowi historię swego
życia.

— O ciec mó nazywał się Machmud i był królem tego państwa, które est znane Przemiana, Imię
pod nazwą Ziemi Wysp Hebanowych. Nazwa ta pochoǳi od czterech wzgórz, porosłych
drzewami hebanowymi. Wzgórza te za barǳo dawnych czasów były wyspami. Lecz na
ziemi z biegiem czasu wszystko się zmienia: rzeki wysycha ą i na ich mie scu z awia ą się
ary² lub doliny, wyspy zaś urasta ą we wzgórza. Tak się stało z owymi czterema wyspami
— przemieniły się we wzgórza, ale kra pomięǳy tymi wzgórzami zachował dawną nazwę
Ziemi Wysp Hebanowych.

Stolica mego o ca Machmuda zna dowała się w samym środku czarno-złotego eziora,
tam, gǳie teraz kwitną cztery lilie czterech kolorów.

— Królu! — zawołał sułtan. — Początek twego opowiadania est tak ǳiwaczny i cie-
kawy, że serce bĳe mi mocnie , a twarz cała płonie ogniem od natężonego słuchania.
Zaledwo zdołałem przyzwyczaić się do myśli, że esteś do połowy człowiekiem, od poło-
wy zaś czarnym marmurem, a uż muszę się pogoǳić z inną myślą: że w samym środku
eziora, gǳie kwitną cztery lilie, zna dowała się stolica twego o ca! Jakimże sposobem
o ciec twó Machmud potrafił na eziorze zbudować stolicę? I czemu po zniknięciu owe
stolicy zostały cztery lilie czterech kolorów?

— Sułtanie! — rzekł król Wysp Hebanowych. — Początek mego opowiadania pe-
łen bęǳie ǳiwów i cudów niezrozumiałych, lecz przy końcu wszystkie te ǳiwy i cuda
wy aśnią się i wytłumaczą. Nie mogę dla zaspoko enia twe ciekawości zacząć opowiada-
nia od końca, bo powstałby taki zamęt i taka plątanina, że nic byś nie zrozumiał. Muszę
opowiadać po kolei i w takim porządku, w akim zdarzenia po sobie następowały.

Toteż nie przerywa mi mo e opowieści i bądź cierpliwym słuchaczem.
O ciec mó umarł w siedmǳiesiątym roku życia. W trzy dni po ego śmierci ob ąłem

tron i postanowiłem się ożenić.
Wybrałem na żonę edną z moich dalekich kuzynek. Nazywała się Chryzeida. Była

piękna, ale ǳiwnie małomówna i ta emnicza.
Przez lat pięć żyliśmy w zgoǳie i w miłości.
Po upływie lat pięciu Chryzeida zaczęła stronić ode mnie i okazywać brak miłości.

Zasmuciłem się barǳo, ale cierpiałem w milczeniu, nie robiąc e żadnych uwag ani wy-
rzutów.

Pewnego razu Chryzeida wyszła za miasto na przechaǳkę, a zaś zostałem w pałacu.
ǲień był duszny i upalny.

Znużony upałem, położyłem się na otomanie³. Dwie niewolnice, stanąwszy po obu
stronach otomany, poruszały z lekka złotymi wachlarzami, aby mi ochłoǳić spocone

¹Opowiadanie Króla Wysp Hebanowych — druga połowa baśni, rozpoczęte w opowiadaniu Rybak i geniusz.
[przypis edytorski]

²jar — wąski wąwóz o stromych zboczach. [przypis edytorski]
³otomana — sofa, niska wyściełana kanapa z poduszkami i wałkami stanowiącymi oparcie. [przypis edy-

torski]
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skronie. Miarowy ruch i chłodny powiew wachlarzy kołysał mnie do snu. Przymknąłem
oczy, aby sen przyśpieszyć, gdy nagle usłyszałem rozmowę dwóch niewolnic. Myślały, że
uż zasnąłem i nie słyszę ich rozmowy.

Przymknąłem więc oczy eszcze mocnie i leżałem bez ruchu, uda ąc śpiącego.
— Nie rozumiem — rzekła pierwsza niewolnica — czemu Chryzeida nie kocha na- Czary, Czarownica, Zdrada,

Podstępszego króla. Pięć lat minęło od czasu ak się pobrali, a król zawsze est dla nie pełen
miłości i dobroci.

— Żal mi naszego króla! — rzekła druga niewolnica. — Wziął za żonę czarownicę,
bo estem pewna, że Chryzeida est czarownicą. Król się nawet nie domyśla, że Chryzeida
co noc wychoǳi cichaczem z pałacu, ażeby się spotkać z pewnym potworem, którego czci
i uwielbia.

— Jakżeby król mógł się tego domyśleć? — zawołała pierwsza niewolnica. — Prze-
cież Chryzeida da e mu wieczorem do picia krople czaroǳie skie, które pogrąża ą króla
w śnie kamiennym na całą noc. Król śpi snem zaklętym, a nad ranem Chryzeida buǳi
go uderzeniem róży błękitne , bo zapach te róży ma taką właściwość, że usuwa wszelką
senność, owymi kroplami wywołaną.

— Czemuż król się zgaǳa na zażywanie tych kropli? — spytała druga niewolnica.
— Król nic nie wie o tym, że ich zażywa — odpowieǳiała pierwsza. — Ma on zwycza Pozory, Fałsz

pić na noc szklankę wody. Chryzeida korzysta z tego zwycza u króla i pota emnie wlewa
do wody kilka kropel czaroǳie skich. Król natychmiast zasypia, a Chryzeida wychoǳi
z pałacu do ogrodu, gǳie na nią czeka potworny Murzyn. Murzyn ten lubi, aby go
czczono ak bożka. Chryzeida od dawna czci Murzyna i chce podobno zmusić naszego
króla, aby też go czcił ak bożka. Jestem ednak pewna, że król się nigdy na to nie zgoǳi.

Mówiąc to, niewolnica wachlowała mo e skronie złotym wachlarzem.
Rozmowa niewolnic wprawiła mnie w takie zǳiwienie, żem o mało nie porwał się

z otomany na równe nogi.
Powstrzymałem się ednak i udałem, że się powoli buǳę ze snu. Przetarłem oczy,

ziewnąłem i wstałem. Niewolnice przestały mnie wachlować i skłoniwszy się, wyszły z po-
ko u.

Chryzeida wieczorem wróciła z przechaǳki do pałacu. Była uśmiechnięta, ale mało-
mówna.

— Jestem zmęczona przechaǳką — rzekła, nie patrząc mi w oczy. — Noc się uż Sen, Podstęp
zbliża. Trzeba się do snu ułożyć. Przygotowałam uż dla ciebie szklankę wody, bo wiem,
że, ako dobra żona, powinnam dogoǳić twoim upodobaniom i obycza om.

I z uśmiechem podała mi szklankę wody.
Wziąłem szklankę do ręki i uda ąc, że pĳę, wylałem wodę za okno tak, że Chryzeida

nie zauważyła mego ruchu.
Natychmiast położyłem się do łóżka i przymknąłem oczy, uda ąc sen kamienny.
Noc uż zapadła i w poko u zapanowała ciemność zupełna.
— Czy śpisz, mó drogi mężu? — zapytała Chryzeida.
Nie odpowieǳiałem na to obłudne pytanie.
Chryzeida, przekonana, że mnie zmorzył sen zaklęty, zawołała radośnie:
— Śpĳ, śpĳ, śpĳ, dopóki w twarz cię nie uderzę różą błękitną! Nadeszła noc, peł- Uroda, Stró

na czarów. Muszę przywǳiać stró na pięknie szy, aby się podobać temu, kogo czczę
i uwielbiam.

Wyciągnęła potem dłonie ku lampom, zawieszonym na ścianach i szepnęła:
— Zapłońcie, lampy, zapłońcie.
Wszystkie lampy zapłonęły nagle światłem złocisto-zielonym. W tym złocisto-zielo- Czary, Czarownica

nym świetle u rzałem Chryzeidę uśmiechniętą i straszną. Nie wątpiłem, że est czarow-
nicą. Nie tylko lampy, ale wszystkie przedmioty w poko u były posłuszne e rozkazom.
Stała wyprostowana, z rękami wyciągniętymi przed siebie. Oczy e powiększyły się, noz- Lustro
drza rozszerzyły, a na ustach trwał uśmiech ta emniczy, cudowny, lecz groźny.

Spo rzała na zwierciadło, sto ące na drugim końcu poko u i rzekła:
— Pó dź do mnie, zwierciadło, pó dź do mnie!
Natychmiast zwierciadło poruszyło się niby żywe i przesunąwszy się szybko po pod-

łoǳe, stanęło naprzeciw Chryzeidy!
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Chryzeida prze rzała się w zwierciadle i zawołała:
— Pó dź do mnie, suknio złocista, pó dź do mnie!
Szafa, w które zamknięta była suknia Chryzeidy, sama rozwarła się na oścież. Złocista Kle not

suknia wyskoczyła z sza, podbiegła do Chryzeidy i przystroiła ą w swe fałdy bogate.
Wówczas Chryzeida zawołała znowu:
— Pó dźcie do mnie, wierne mo e kle noty, pó dźcie do mnie!
Na te słowa otworzyły się wszystkie szuflady i szkatułki. Na własne oczy wiǳiałem, ak

ze szkatułek i szuflad wyunęły pierścienie, naszy niki i bransolety. Fruwa ąc w powietrzu,
napełniły cały pokó , niby owady złote, i z brzękiem uderzały o siebie nawza em. Potem
skierowały swó lot ku Chryzeiǳie, wtłacza ąc się na e szy ę, na ręce i na palce. W edne
chwili Chryzeida została suto przybrana w pierścienie, bransolety i naszy niki.

Raz eszcze prze rzała się w zwierciedle i uczyniła ręką znak ta emniczy. Zwierciadło
wróciło na dawne mie sce, lampy zgasły i pokó znów się pogrążył w ciemności.

— Śpĳ, śpĳ, śpĳ! — szepnęła do mnie Chryzeida. — Obyś się nigdy nie obuǳił!
I szybko wyszła z poko u. Wysunąłem się z łóżka za nią. Stąpałem tak cicho, że nie

słyszała moich kroków.
Przeszła przez szereg komnat, aż do ostatnie komnaty, które drzwi wychoǳiły na

ogród. Drzwi były zamknięte. Chryzeida szepnęła akieś słowo czarnoksięskie — i drzwi
się same przed nią otworzyły. Chłodne powietrze ogrodu powiało przez drzwi otwarte
i poruszyło fałdy sukni złociste .

Chryzeida wbiegła do ogrodu. Szedłem wciąż za nią. Noc była pogodna. Gwiazdy
błyszczały.

Chryzeida szła przez ale ę kasztanową i skręciła w ale ę cyprysową. Z alei cyprysowe
udała się do alei palmowe . Minęła ale ę palmową i weszła w ale ę krzewów różanych,
gǳie czekał na nią olbrzymi, potworny Murzyn.

Ukryłem się pod ednym z krzewów różanych i z zapartym oddechem przysłuchiwa-
łem się ich rozmowie.

— Dlaczego przychoǳisz tak późno? — spytał Murzyn.
— Nie mogłam przy ść wcześnie — odrzekła Chryzeida. — Musiałam czekać, aż sen

zaklęty zmorzy króla.
— Jestem niezadowolony i est mi smutno — rzekł Murzyn. Potwór, Marzenie, Ambic a
— Czemu ci smutno? — spytała Chryzeida. — Czyż nie dość cię czczę i uwielbiam?
— Cóż mi z tego, że ty edna mnie czcisz i uwielbiasz? — odparł Murzyn. — Nikt,

prócz ciebie, nie chce uznać mego piękna. Wszyscy mnie nazywa ą potworem. Smutno
mi i nudno na tym świecie. Marzyłem o tym, że zostanę bożkiem nie tylko twoim, lecz
i króla, i wszystkich ego poddanych. Obiecałaś mi, że zmusisz króla do tego, ażeby mnie
czcił i uwielbiał. Tymczasem dotąd nie spełniłaś swe obietnicy.

— Nie mogę e eszcze spełnić — odpowieǳiała Chryzeida — bo wiem, że król
est uparty. Wolę zachować przed nim w ta emnicy nasze spotkania w ogroǳie. O, nie
bądź smutny, mó drogi, mó kochany Murzynie! Uczynię wszystko, czego tylko zapra-
gniesz! Dość mi szepnąć słowo, aby całe państwo mego męża zamienić w pustynię, a ego
poddanych — w sępy i kruki. Jeśli wolisz — rozkażę piorunom, aby spadły na stolicę
królewską i ob ęły ą pożarem. Może widok pożaru rozweseli cię i zabawi, mó drogi, mó
kochany Murzynie! Powieǳ mi tylko swo e życzenie — a spełnię e natychmiast!

— Ja chcę być bożkiem, a chcę być bożkiem! — powtarzał Murzyn uparcie, a twarz Morderstwo
ego pełna była smutku i niezadowolenia.

Zbliżyli się obo e do krzewu różanego, w którym się właśnie ukryłem. Szybko obna-
żyłem miecz i ugoǳiłem mieczem w kark potwornego Murzyna.

Zanim Chryzeida spostrzegła, co się stało, wysunąłem się niepostrzeżenie z krzaka
i ąłem uchoǳić z powrotem do pałacu.

Chryzeida, przerażona krwią, która trysnęła z karku Murzyna, nie zwracała na mnie
uwagi. Zdawało się e , że akiś włóczęga nocny przedostał się do ogrodu i zranił Murzyna,
aby go potem zrabować.

Gdym uż był w alei kasztanowe , usłyszałem przeraźliwe, pełne bólu ęki Chryzeidy.
Wróciłem do mego poko u i położyłem się znów do łóżka.

Zamordowanie potwornego Murzyna zmęczyło mnie tak barǳo, żem⁴ wkrótce zasnął Sen
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snem głębokim.
Całą noc przespałem bez przebuǳeń. Śnił mi się tylko czarny kark Murzyna z we-

tkniętym weń mieczem, ale śnił się niewyraźnie i mgliście. To znikał, to znów się z awiał,
brocząc krwią, która ściekała falistymi strugami.

Starałem się nie patrzeć na ten kark, co chwila z awia ący się przed oczami i spałem
zawzięcie, krzepiąc snem ciało, znużone okropnymi wypadkami nocy ostatnie .

Nad ranem zbuǳiłem się nagle, uderzony w twarz różą błękitną. Chryzeida rzuciła
we mnie tę różę, myśląc, że po zażyciu kropli czaroǳie skich śpię snem zaklętym. Nie
pode rzewała mnie o nic i była pewna, że ktoś inny zabił czczonego przez nią Murzyna.

Nie wątpiłem, żem zadał mu w kark cios śmiertelny, gdyż Chryzeida stała przede mną Żałoba, Pozory
blada, w szatach żałobnych. Oczy miała czerwone od łez, a usta wykrzywione bólem.

Udałem, że nie wiem o tym, co się stało te nocy i spytałem zǳiwiony, czemu przy-
wǳiała szaty żałobne i czemu ma oczy zapłakane?

— Nie pyta mnie o to! — odrzekła smutnie Chryzeida. — Te nocy spadły na mnie
trzy na większe i na sroższe nieszczęścia. Już do końca życia na ziemi nie zrzucę żałoby,
którą ǳisia przywǳiałam!

— Cóż to za trzy nieszczęścia spadły na ciebie te nocy? — spytałem znowu.
Chryzeida załamała dłonie i rzekła smutnie:
— Śmierć o ca, który zginął na wo nie, śmierć matki, która umarła nagle od porażenia

słonecznego i śmierć brata, który utonął w morzu podczas podróży…
Wieǳiałem dobrze, że Chryzeida zmyśla te trzy nieszczęścia, aby w ten sposób wy-

tłumaczyć mi przyczynę swego smutku i swe żałoby. Wszakże znów udałem, że e wierzę
na zupełnie .

— Chryzeido! — rzekłem — trzy nieszczęścia, które cię te nocy spotkały, są rze-
czywiście tak wielkie, że chyba większych na świecie być nie może. Powieǳ mi ednak,
akim sposobem dowieǳiałaś się o nich te nocy? O ile pamiętam, wczora wieczorem
byłaś eszcze wesoła i spoko na, więc zapewne nie wieǳiałaś o śmierci swego o ca, matki
i brata?

— Dowieǳiałam się ǳiś w nocy — odparła Chryzeida. — Gdy spałeś snem smacz-
nym, przybył do pałacu zwiastun⁵, który mi przyniósł te trzy smutne wieści. Chcę cię Grób, Świątynia
prosić, abyś rozkazał wybudować w ogroǳie małą świątynię z marmurowym sarkofa-
giem we wnętrzu. W tym sarkofagu ułożę zwłoki mego o ca i będę tam co ǳień spęǳała
kilka goǳin na smutnych rozmyślaniach. Lecz nikomu, prócz mnie edne , nie wolno
bęǳie wchoǳić do te świątyni, bo smutek mó est tak wielki, że wymaga zupełne
samotności.

— Czy i mnie wstęp do te świątyni bęǳie wzbroniony? — spytałem, uważnie przy-
gląda ąc się Chryzeiǳie.

— I tobie, i wszystkim twoim poddanym! — odrzekła groźnie Chryzeida i w oczach
e błysnęła nienawiść.

— Dobrze! — odpowieǳiałem — uczynię to, czego pragniesz. ǲiś eszcze każę
zbudować świątynię z marmurowym sarkofagiem we wnętrzu. Ani a, ani żaden z moich
poddanych nie we ǳie do te świątyni i nie zakłóci twego spoko u i twe samotności.
Spełniam posłusznie twe życzenie na dowód, ak cię kocham. Może z biegiem czasu
zapomnisz o swych nieszczęściach, zrzucisz żałobę i przestaniesz poglądać na mnie z nie-
nawiścią, ak poglądałaś przed chwilą…

Chryzeida nic na to nie odpowieǳiała. Wzruszyła tylko ramionami i wyszła z poko u.
Co do mnie — spełniłem swo ą obietnicę. Kazałem natychmiast budować świątynię

na końcu ogrodu, w mie scu, gǳie został zabity potworny Murzyn, gdyż Chryzeida sama
wskazała to mie sce, żąda ąc, aby tu właśnie stanęła świątynia.

Naza utrz świątynia była uż gotowa. Zbudowano ą według wskazówek same Chry-
zeidy, która była obecna przy robocie.

ǲiwna to była świątynia! Cała z różowego marmuru, bez okien i bez drzwi. Zamiast
drzwi, Chryzeida kazała zostawić edną tylko wąską szczelinę, przez którą eden tylko

⁴żem zasnął — ǳiś racze : że zasnąłem. [przypis edytorski]
⁵zwiastun — tu : osoba przynosząca nowiny. [przypis edytorski]
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człowiek mógł się przecisnąć do wnętrza. Szczelinę tę Chryzeida zasłoniła ciężką, złocistą
kotarą. Na samym środku świątyni ustawiono olbrzymi sarkofag z białego marmuru.

Wieczorem, Chryzeida sama poniosła zwłoki Murzyna do świątyni i złożyła e w mar-
murowym sarkofagu. Wiǳiałem przez okno mego poko u, ak dźwigała na rękach te po-
tworne, czarne zwłoki w purpurowym świetle zachoǳącego słońca. Niosła e przez ale ę
kasztanową, cyprysową, palmową, aż wreszcie wkroczyła wraz z nimi w ale ę krzewów
różanych, gǳie właśnie zna dowała się świątynia.

Wiǳiałem potem, ak odsłoniła złocistą kotarę i wsunęła przez szczelinę potworne
zwłoki, a potem sama wniknęła do wnętrza świątyni.

Ciekawość nie dawała mi spoko u. Chciałem zobaczyć, co Chryzeida robi teraz we
wnętrzu ta emnicze świątyni.

Ponieważ noc uż nadchoǳiła i ogród pogrążył się w mroku, więc wyszedłem z pałacu
do ogrodu i udałem się wprost do świątyni.

Szybko przebiegłem ale ę kasztanową, cyprysową i palmową, aż przedostałem się
wreszcie do alei krzewów różanych.

Księżyc wysunął się zza chmury i oświetlił nagle całą świątynię. Je różowe marmury
zdawały się prze rzyścieć w ego srebrnym blasku. Złocista kotara arzyła się tak mocno,
że oślepiała mo e oczy.

Przysunąłem się na palcach do ta emnicze kotary i uchyliłem e z lekka, tak, że
mogłem za rzeć do wnętrza.

Serce zabiło mi mocnie , zaparłem oddech i za rzałem.
To, com zobaczył, wprawiło mnie w zdumienie! Raz eszcze miałem sposobność prze-

konania się, że Chryzeida est edną z potężnych czarownic.
W pierwsze chwili, gdy za rzałem do wnętrza, panował tam zmrok i trudno mi było

w tym zmroku rozróżnić odǳielne przedmioty. Rozróżniałem tylko marmurowy sarkofag
i obok niego ciemną postać Chryzeidy. Niedługo wszakże trwała ciemność we wnętrzu
świątyni. Chryzeida bowiem wyciągnęła przed siebie obydwie dłonie i szepnęła:

— Światło mo e, światło zaklęte, z aw się w ciemnościach nocnych!
Natychmiast złocisto-zielone światło wypełniło świątynię bez pomocy świec i lamp.

W tym złocisto-zielonym oświetleniu u rzałem zwłoki potwornego Murzyna, który leżał
w sarkofagu, przybrany w wieniec z róż.

Po bokach świątyni stały złote kaǳielnice i dymiąc, przepa ały powietrze taką roz-
koszną wonią, że na chwilę przymknąłem oczy i rozszerzyłem nozdrza, aby tę woń wdy-
chać.

Tymczasem Chryzeida, sto ąc nad sarkofagiem, mówiła:
— Mó drogi, mó kochany Murzynie! Podły miecz nieznanego mordercy zadał ci Czary, Śmierć, Trup

ranę śmiertelną! Śmierć przedostała się do twego cudownego karku, a z karku do głowy,
do oczu, do warg, do rąk, do nóg, do serca! Leżysz teraz martwy i nieruchomy! Ale znam
a maść czaroǳie ską, która cię uleczy i uzdrowi! Tą maścią natrę twe szlachetne zwłoki,
aby im przywrócić utracone życie!

Chryzeida wy ęła szkatułkę małą ze słoniowe kości, pełną wonne czaroǳie skie
maści. Starannie natarła tą maścią zwłoki Murzyna i rzeczywiście po tym starannym
natarciu, Murzyn poruszył się w sarkofagu.

Chryzeida zauważyła ego poruszenie i radośnie klaszcząc w dłonie, zawołała:
— Poruszyłeś się, mó drogi! Poruszyłeś się w sarkofagu! O pręǳe , pręǳe powraca

do życia! O śmiele , śmiele podnieś głowę! O szerze , szerze rozewrzy powieki!
Pod wpływem e słów Murzyn podniósł głowę i otworzył oczy. Zdawało się, iż patrzy

tymi oczyma w Chryzeidę i wsłuchu e się uważnie w każde e słowo.
— Nie lęka się miecza, nie lęka się rany, nie lęka się śmierci! — wołała Chryzeida.

— Starannie i dokładnie natarłam cię maścią czaroǳie ską. Uchwyć się rękami za brzeg
sarkofagu, oprzy się kolanem o dno sarkofagu, a potem powstań i wy dź z głębi sarkofagu
na marmurową posaǳkę te świątyni, którą zbudowałam dla ciebie!

Murzyn w te chwili uchwycił się rękami za brzeg sarkofagu, kolanem się oparł o dno
sarkofagu, potem nagle powstał i wyszedł na posaǳkę ta emnicze świątyni.

Złocisto-zielone światło płonęło coraz mocnie i rzęsiście , a Chryzeida wołała:
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— Różami uwieńczyłam twe skronie! Bądź dumny! Bądź wesoły! Bądź szczęśliwy!
Mów do mnie, bo pragnę głos twó posłyszeć! Jeżeli maść czaroǳie ska obdarzyła cię
możnością ruchu, to na pewno przywróciła ci zdolność mowy. Przemów do mnie choćby
słówko edno!

Murzyn poruszył wargami, akby chciał coś powieǳieć, ale widocznie nie mógł głosu
wydobyć. Maść czaroǳie ska przywróciła mu tylko pozory życia, nie życie samo. Mógł
z trudnością otwierać oczy, poruszać się i choǳić, ale nie mógł mówić. Nie był martwy,
ale też i nie był żywy. Posiadał akieś ǳiwne, sztuczne, ociężałe i nieme istnienie.

Odtąd Chryzeida musiała go co ǳień starannie nacierać maścią, aby mu przywra-
cać zdolność ruchu. Na noc zaś układała go do sarkofagu, gǳie wypoczywał, umęczony
sztucznym ruchem i ǳiwacznym, zaklętym istnieniem.

Chryzeida przyglądała się uważnie, ak Murzyn przechaǳał się ociężale po świąty-
ni. Złocisto-zielone światło podobało mu się zapewne, bo szeroko otwierał oczy, ażeby
napełnić tym światłem swo e martwe źrenice. Podchoǳił po kolei do złotych kaǳielnic
i wdychał ich wonne dymy. Dotykał rękami marmurowego sarkofagu, akby chciał się
przekonać, czy est dość mocny i wygodny dla noclegu. Wreszcie zaczął palcami prawe Zemsta
dłoni szukać na karku rany od miecza. Znalazł ą i spo rzał na Chryzeidę.

— Rozumiem, co chcesz mi powieǳieć! — zawołała Chryzeida. — Pytasz mnie,
czym⁶ się uż zemściła na zbrodniarzu, który cię życia pozbawił?

Murzyn kiwnął głową na znak, że Chryzeida zgadła ego myśli.
— Nie eszcze, nie zemściłam się — odrzekła Chryzeida. — Nie mam teraz czasu na Język

zemstę. Muszę pierwe ciebie uleczyć zupełnie, abyś mógł mówić ak dawnie , gdyś był
żywy. Wiǳę, że tęsknisz do mowy i męczy cię two a niemota.

Murzyn znów kiwnął głową potwierǳa ąco. Chryzeida zamyśliła się, westchnęła i rze-
kła:

— Nie wiem, czy maść czaroǳie ska przywróci ci zdolność mowy, ale w razie potrzeby
potrafię cię sztuczną mową obdarzyć. Wsunę ci do gardła — gardło na mędrsze papugi,
a bęǳiesz mógł wówczas wymawiać te słowa, których cię sama nauczę. Wiǳę, że esteś
teraz zmęczony. Musisz ułożyć się znów w sarkofagu, ażeby wypocząć.

Murzyn podszedł posłusznie do sarkofagu, a zaś co pręǳe odsunąłem się od kotary
i wróciłem do domu.

Odtąd Chryzeida dni całe i noce spęǳała w świątyni, którą nazwała Świątynią Łez.
Nadaremnie wyczekiwałem te chwili, gdy przestanie czcić i uwielbiać martwego Mu-

rzyna. Była mu wierna i co ǳień nacierała go maścią, aby go pobuǳić do sztucznego
istnienia. Co ǳień też napełniała kaǳielnice świeżymi wonnościami i co ǳień świeżymi
różami wieńczyła skronie czarnego potwora.

Minęły trzy lata, a Chryzeida nie zrzuciła szat żałobnych i nie przestała odwieǳać
Świątyni Łez.

Zniecierpliwiła mnie wreszcie ta wierność dla martwego Murzyna. Postanowiłem wy-
znać Chryzeiǳie, iż znam e ta emnicę i nie zgaǳam się na dalsze ubóstwianie przez nią
nieżywego i nierozumnego potwora.

Pewnego razu — skoro noc zapadła — zbliżyłem się do Świątyni Łez i za rzałem przez
kotarę do wnętrza.

Murzyn, natarty maścią, ociężale kroczył po świątyni tam i z powrotem, zawaǳa ąc
czarnymi stopami o złote kaǳielnice.

Chryzeida, wsparta łokciem o sarkofag, płakała. Łzy e spływały po twarzy na mar-
murową posaǳkę.

— Mó drogi, mó kochany Murzynie! — mówiła, płacząc coraz głośnie . — Już
trzy lata nacieram cię maścią czaroǳie ską, a dotąd nie przemówiłeś do mnie ani słowa!
Mówisz tylko wówczas, gdy do gardła ci wsuwam gardło papugi, ale mówisz słowa nie
własne, eno te, których sama ciebie nauczę. Jestem nieszczęśliwa, bo nie znam twych
myśli, twych pragnień, twych marzeń… Czy długo eszcze bęǳiesz tak milczał uparcie?
Czyż nigdy nie przemówisz do mnie z własne , nieprzymuszone woli? Two e sztuczne
istnienie i sztuczne ruchy przypomina ą mi tylko, że nie esteś ani żywy, ani umarły. Nie
należysz ani do życia, ani do śmierci. Pragnę, abyś stał się żywy, ak dawnie , kiedyśmy

⁶czym się już zemściła — ǳiś racze : czy się uż zemściłam. [przypis edytorski]
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się spotkali w ogroǳie. Może ci przywrócę prawǳiwe życie wówczas, gdy spełnię twe
na gorętsze życzenie, które pamiętam dobrze, a którego nie zdążyłam spełnić? Dawnie
nieraz mi mówiłeś, że pragniesz, aby mó mąż i wszyscy ego poddani czcili cię, ak boż-
ka. W państwie mego męża zna du ą się cztery odrębne plemiona, mianowicie: czciciele
Ognia, czciciele Nieba, czciciele Obłoków i czciciele Mogił. Zmuszę ich wszystkich oraz
samego króla, aby uczcili ciebie. Czy bęǳiesz wówczas zadowolony? Czy przemówisz do
mnie? Czy nabierzesz życia i wesołości?

Murzyn kiwnął głową potaku ąco, ale doprawdy trudno było zgadnąć, czy rozumiał
słowa Chryzeidy, czy też kiwał głową machinalnie, bez żadnego rozumienia.

— Zacznę więc od króla! — zawołała Chryzeida. — On pierwszy musi złożyć ci hołdy
i klęknąć przed tobą w pokorze!

Na te słowa zawrzałem gniewem. Nie mogłem uż dłuże hamować ani mego żalu,
ani oburzenia. Rozsunąłem nagle kotarę, wpadłem do wnętrza świątyni, stanąłem przed
Chryzeidą i tupnąwszy nogą o ziemię, zawołałem:

— Dość tego! Trzy lata znoszę cierpliwie two e wybryki! Trzy lata patrzę na to, ak Opieka, Mąż, Żona
czcisz i uwielbiasz tego potwora! Nie wystarcza ci two e własne dla niego uwielbienie,
żądasz eszcze, abym a i moi poddani uznali bożka w tym martwym Murzynie! Zamiast
tego, żeby opiekować się mną, człowiekiem żywym, który posiada serce i duszę, spę-
ǳasz dni całe z tym martwym potworem, nacierasz go co ǳień maścią czaroǳie ską
i pobuǳasz do sztucznego istnienia! Dość tego! Zbudowałaś dla niego świątynię, różami
wieńczysz ego skronie, smucisz się i płaczesz, że nie chce, czy też nie może przemówić
do ciebie! Nie rozumiem, ak można uwielbiać takiego potwora? Żału ę, żem głębie nie
pogrążył mego miecza w ego przebrzydłym karku!

— Więc to tyś zabił mego drogiego Murzyna? — zawołała Chryzeida, pieniąc się Zemsta
od złości. — Więc to two a zbrodnicza dłoń ośmieliła się ugoǳić mieczem w ego kark
wspaniały i szlachetny? Więc to przez ciebie, podły morderco, skazana estem na nie-
ustanne cierpienie z powodu, że mó drogi Murzyn nie może przemówić do mnie? Nie
u ǳiesz kary i zemsty!

I Chryzeida chwyciła muszlę pełną wody, szepnęła akieś zaklęcie i zanim zdołałem Czary, Przemiana
się usunąć, wylała na mnie wodę, wymawia ąc te słowa:

Do połowy bądź człowiekiem marnym,
Od połowy bądź marmurem czarnym!

Natychmiast uczułem, że nogi mo e marmurowie ą… Straszne to było uczucie! Trud-
no mi e nawet opisać! Miałem wrażenie, że ktoś mnie z całych sił uderzył po nogach
twardą kamienną maczugą, a potem nagły bolesny chłód przeszył mnie od stóp aż do
pasa!

I właśnie od stóp aż do pasa stałem się czarnym marmurem.
Murzyn spo rzał na mnie i na ustach ego z awiło się akieś potworne skrzywienie,

które Chryzeiǳie wydało się uśmiechem zadowolenia.
— O akżem szczęśliwa, że wiǳę na twych ustach ten cudowny uśmiech! — zawołała

Chryzeida. — Ciesz się, mó drogi Murzynie, bo zemsta mo a nie est eszcze skończona!
Chryzeida znów szepnęła zaklęcie, które i mnie, i Murzyna przeniosło nagle ze świą-

tyni na pobliskie wzgórze.
Staliśmy teraz na wzgórzu wszyscy tro e: a, Murzyn i Chryzeida.
Pod nami w dole widniało miasto ludne — stolica mego państwa, a dale — inne

pomnie sze miasta i wsie, pełne świateł w domach i dymów, które kłębiły się nad komi-
nami, powoli ta ąc w powietrzu. Księżyc w pełni świecił nad miastem, tak, że widać było
niektóre ulice, księżycowym światłem zalane.

Cudownie wyglądało to miasto, które było stolicą mego państwa i w którym od wie-
ków królowali moi ǳiadowie i praǳiadowie!

Widok był tak piękny, że nawet potworny Murzyn rozszerzył swo e martwe oczy,
w których wszakże nie było ani śmierci, ani życia. Nie wiem, czy te oczy wiǳiały cokol-
wiek, ale zdawały się patrzeć i wiǳieć.

Chryzeida wyciągnęła dłonie nad miastem i rzekła:
— Zemsta mo a nie ominie twe stolicy i całego państwa, nęǳny królu, morderco Zemsta, Czary

Szantażuwielbianego przeze mnie Murzyna! Oto rzucę zaklęcie na two e państwo i zamienię e
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w ezioro, mieszkańców zaś w ryby. Nie cofnę zaklęcia dopóty, dopóki rybia ludność
zaklętego eziora nie uzna w Murzynie swego bożka!

Na wstrętnych ustach Murzyna znów się z awił uśmiech zadowolenia. Widocznie
Murzyn za życia barǳo pragnął zostać bożkiem w akimkolwiek państwie bałwochwal-
czym, bo nawet po śmierci myśl ta sprawiała mu wielką przy emność i wywoływała na
ustach uśmiech potwornego zadowolenia. Martwe ego oczy spoglądały teraz wprost na
cztery świątynie, które się wznosiły w samym środku wspaniałe stolicy. Było ich cztery,
ponieważ z czterech odrębnych plemion składała się ludność mego państwa. Bezbarwne
oczy Murzyna zdawały się po kolei oglądać Świątynię Ognia, Świątynię Nieba, Świątynię
Obłoków i Świątynię Mogił.

Zapewne Murzyn marzył w te chwili o zburzeniu tych czterech świątyń i o zbudo-
waniu na ich mie scu wielkie Świątyni Murzyna, gǳie cała ludność z królem na czele
składałaby hołdy ego wstrętne i czarne osobie.

Chryzeida trzymała w ręku muszlę pełną wody. Wargi e szeptały nad muszlą niezro-
zumiałe słowa i zaklęcia. Pod ta emniczym wpływem tych słów i zaklęć, woda w muszli
zaczęła wzbierać, kipieć, bulgotać i szumieć.

Wówczas Chryzeida wyplusnęła wodę z muszli w stronę stolicy i całego państwa
i wyszeptała przy tym te ǳiwne wyrazy:

Zemsto, zemsto, czyń swój trud!
Niech się stanie wodny cud!
Niech się stanie rybny ǳiw
Wpośród miast i pól, i niw!

Zaledwie Chryzeida wyszeptała to zaklęcie, a uż całe państwo mo e zakołysało się Przemiana
i zachwiało w swych posadach. Domy poczęły znikać eden za drugim, zapada ąc się
w ziemię, która powoli stawała się płynną i coraz wyraźnie falowała. Zǳiwiona ludność
stała na ulicach bez ruchu, ale stała niedługo, bo naraz wszyscy zaczęli się zmnie szać
i kurczyć, przybiera ąc kształty rybie. Ponieważ księżyc świecił asno, więc sam na własne
oczy wiǳiałem, ak moim wiernym poddanym wyrasta ą skrzela, pletwy i ogony rybie.
Niektórzy z tych biednych luǳi, zaskoczonych nagłym zaklęciem, chcieli krzyczeć o po-
moc, o ratunek — ale nikt z nich krzyknąć nawet nie zdążył, bo zanim usta do krzyku
otworzył, uż tracił głos i stawał się rybą. A wszakże wiadomo, że ryby głosu nie ma ą.

Wiǳiałem też na własne oczy, ak łąki, pola, pastwiska, ogrody i lasy znikały z po-
wierzchni ziemi.

Wiǳiałem to i nie mogłem temu zaraǳić, chociaż byłem królem te nieszczęsne
ziemi! Czułem się bezsilny wobec czarnoksięskie potęgi Chryzeidy. Zamknąłem więc
oczy, żeby nie patrzeć na nieszczęście swe o czyzny.

Gdym po chwili oczy otworzył, nie było uż śladu mego państwa! Zamiast ludnych
i wesołych miast i wsi, zamiast bu nych łąk i lasów — u rzałem olbrzymie czarno-złote
ezioro. W mie scu, gǳie dawnie wznosiły się cztery świątynie czterech mężnych plemion
— kwitły teraz na czarno-złote woǳie cztery lilie czterech kolorów. Jedna — biała, druga
— niebieska, trzecia — czerwona i czwarta — żółta.

Poddani moi zamienili się w ryby.
Łzy trysnęły mi z oczu, gdym się uczuł nagle do połowy zmarmurowiałym królem

niemych, bezradnych i bezsilnych ryb, błąka ących się bez celu w zaklętych falach czarno-
-złotego eziora! Chryzeida zaklęła czcicieli Ognia w czerwone ryby, czcicieli Nieba —
w błękitne, czcicieli Obłoków — w białe, czcicieli zaś Mogił — w żółte. Zostały tylko
cztery wzgórza, pokryte drzewami hebanowymi. A zresztą smutno było i pusto dokoła.
Księżyc arzył się nad czarno-złotym eziorem. Jezioro zaś było gładkie i nieruchome.
Cztery tylko fale kołysały się pod czterema wzgórzami, akby na znak, że w tym eziorze
zna du ą się cztery ǳielne plemiona potężnego niegdyś państwa.

Na wstrętnych ustach Murzyna znów się z awił uśmiech potwornego zadowolenia.
Jego martwe oczy zdawały się uważnie przyglądać czterem falom czarno-złotego eziora
i czterem liliom, które rozkwitły na środku. Wątpię ednak, aby te oczy wiǳiały cokolwiek
naprawdę.
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Staranne i coǳienne nacieranie maścią czaroǳie ską dodawało sił martwemu Murzy-
nowi. Siły te wszakże były sztuczne i pozorne. Chociaż Murzyn nie należał do umarłych,
nie był ednak żywy. Jestem pewien, że był pozbawiony wszelkich uczuć, wzruszeń i wra-
żeń. Nic nie wiǳiał, nic nie słyszał i nic nie myślał.

Chryzeiǳie wszakże zdawało się, że Murzyn est zadowolony z zemsty, którą przed
chwilą spełniła. Zwróciła się więc do Murzyna i rzekła:

— Mó drogi, mó wspaniały Murzynie! Obiecałam ci zemścić się na zbrodniarzu, Zemsta, Przemoc, Szantaż
który cię pozbawił życia — i spełniłam obietnicę. Wiem, że widok zemsty spełnione
napawa cię radością. Radość uleczy cię i uzdrowi zupełnie. Oǳyskasz zdolność mowy
i nareszcie przemówisz do mnie. Jestem tak stęskniona do dźwięku twego głosu, że nie
chcę słuchać nawet szumu drzew i śpiewu ptaków. O mó wspaniały, mó szlachetny
Murzynie! Zemsta napełniła radością twe serce. Lecz radość two a zwiększy się, gdy król
i ego poddani uzna ą w tobie bożka i wybudu ą dla ciebie świątynię w tym mie scu, gǳie
teraz kwitną cztery lilie czterech kolorów! Co ǳień z rana będę choǳiła na brzeg czarno-
-złotego eziora, aby zapytać ryby, czy chcą cię uczcić i uwielbić. Jeśli się zgoǳą na to —
zniszczę zaklęcie i przywrócę im dawny kształt luǳki. W przeciwnym razie niech nadal
trwa ą w eziorze. Z królem zaś postąpię sroże niż z ego poddanymi. Co ǳień z rana do
krwi będę biczowała ego plecy, dopóki nie zgoǳi się uznać w tobie bożka!

Murzyn rozszerzył swo e martwe oczy i spo rzał na mnie. Zimny dreszcz przeszył Strach, Trup, Wzrok
mnie na wskroś od tego spo rzenia. Nie wieǳiałem bowiem, czy spo rzał na mnie żywy
czy umarły. Trudno mi zaś było w te chwili zrozumieć, ak można w ten sposób patrzeć,
nie będąc ani żywym, ani umarłym.

Chryzeida podniosła dłonie do góry i wyszeptała dwa zaklęcia. Za pomocą pierwszego
zaklęcia przeniosła Murzyna ze wzgórza do Świątyni Łez, wprost do marmurowego sar-
kofagu. Za pomocą zaś drugiego zaklęcia przeniosła mnie do pałacu, do te sali, w które
się teraz zna du ę.

Zaklęcie było tak zręcznie ułożone, żem od razu znalazł się na tronie w postawie
sieǳące . Chryzeida skinęła ręką — i natychmiast meble, i wszystkie przedmioty same
usunęły się z sali do przyległe komnaty.

Zostałem w pustym poko u, na tronie.
Wówczas Chryzeida zawołała:

Ryby czterech kolorów,
W cztery przybrane szaty,
Zjawcie się w kształcie wzorów
Na ścianach tej komnaty!

Natychmiast ściany mego poko u pokryły się od góry do dołu wizerunkami ryb bia-
łych, błękitnych, czerwonych i żółtych. Chryzeida zrobiła to umyślnie, ażeby malowidła
moich ścian przypominały mi nieustannie e czarnoksięską zemstę.

Ponieważ zamiast nóg miałem czarne marmury, nie mogłem poruszyć się na swym
tronie, nie mogłem podbiec do Chryzeidy i mieczem ugoǳić ą w serce za tę zbrodnię
zaklętą, którą popełniła na mnie i na moich poddanych.

Odtąd skazany byłem na życie samotne w puste komnacie. Oczy mo e błąkały się
się wciąż po ścianach, pokrytych wizerunkami ryb kolorowych. W tych czterech ǳi-
wacznych ścianach wspominałem dawną swo ą właǳę królewską i dawne państwo, pełne
bogactw i przepychu.

Chryzeida co ǳień z rana z awia się na brzegu czarno-złotego eziora i rybom, które
pląsa ą w ego falach, zada e co ǳień ednakie pytanie:

Już słońce wraca z dalekich krajów,
W niebie poranna ǳwoni goǳina —
Mówcie mi, ryby czterech kolorów,
Czy chcecie uczcić mego Murzyna?

Ryby wysuwa ą z fal swe pyszczki i chórem odpowiada ą:
Wolimy pląsać w falach jeziora,
Niżeli uczcić twego potwora.
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Chryzeida, rozgniewana tą niezmienną odpowieǳią, uda e się do pałacu. Serce we
mnie zamiera, gdy słyszę e kroki w pobliżu.

Pełna gniewu i okrucieństwa, wbiega do mo e komnaty.
— Czy uż uznałeś bożka w moim szlachetnym i wspaniałym Murzynie? — pyta, Cierpienie, Przemoc

marszcząc brwi i błyska ąc oczami.
— Nie uznałem i nigdy nie uznam! — odpowiadam, dumnie podnosząc głowę.
Chryzeida obnaża wtedy mo e plecy i chłoszcze e do krwi żelaznym biczem. Całe

plecy pokryte mam ranami. Rany te nie ma ą czasu zabliźnić się i zagoić, gdyż Chryzeida
odnawia e co ǳień.

Życie mo e pełne est męczarni nieluǳkie . Męczarnia ta trwa uż od lat pięciu. ǲień
w ǳień znoszę okrutną chłostę i nie mogę nawet uciec z pałacu, i całemu światu opo-
wieǳieć zbrodni, która się tu co ǳień odbywa. Nie mogę, bo zamiast nóg mam czarne
marmury.

Ale nie dość na tym. Od chwili zaklęcia nie mogę zasnąć. Zaklęcie bowiem wpływa
na niektóre osoby w ten sposób, że odbiera im zdolność snu i wypoczynku. Ja, niestety
należę właśnie do tych osób. Od lat pięciu nie zamknąłem powiek! Bezsenność, coǳienna
chłosta i okropna myśl, żem stracił swo e państwo — wszystko to razem do głębi rozrania
mo e serce!

Oto est historia mego życia. Chciałeś ą posłyszeć, szlachetny sułtanie, więc ci ą
opowieǳiałem.

Od lat pięciu po raz pierwszy człowiek żywy odwieǳił mnie w mo e puste kom-
nacie. Toteż uradowałem się niezmiernie, u rzawszy ciebie. Przyna mnie miałem przed
kim zwierzyć się ze swoich cierpień. Nie mogę wszakże mówić dłuże , bo płacz ściska mi
gardło i nie pozwala mówić.

Król Wysp Hebanowych zasłonił twarz dłońmi i począł płakać.
— Królu! — zawołał sułtan. — Łzy nic nie pomogą. Trzeba pomyśleć o ratunku.

Mam naǳie ę, że uda mi się wyratować ciebie i twoich poddanych. Chcę nawet w te
chwili udać się do Świątyni Łez, aby zabić raz eszcze Murzyna. Może maść czaroǳie ska
nie utrzyma przy życiu potwora, po raz wtóry zabitego. A może uda mi się zabić samą
Chryzeidę, które nienawiǳę z całego serca. Z awiła się ona memu kucharzowi i wiel-
kiemu wezyrowi. Murzyna zaś wiǳiałem osobiście w chwili, gdym smażył ryby zaklęte.
Zda e mi się, że trafię do Świątyni Łez. Pamiętam bowiem dobrze, iż trzeba prze ść ale-
ę kasztanową, cyprysową i palmową, a potem skręcić do alei krzewów różanych, gǳie
właśnie zna du e się Świątynia Łez.

— Sułtanie! — odpowieǳiał król Wysp Hebanowych. — Wiǳę, że nie brak ci zapału
i że nie chcesz nawet do utra odkładać swych zamiarów. Musisz ednak do utra odłożyć.
Chryzeida teraz est w Świątyni Łez. Łatwo cię może postrzec i obezwładnić zaklęciem
czaroǳie skim. Na lepie zrobisz, uda ąc się do Świątyni Łez utro z rana, kiedy Chryzeida
pó ǳie na brzeg eziora, a potem we ǳie do pałacu, aby biczem żelaznym chłostać mo e
plecy. Tymczasem przenocu w pałacu, bo na pewno esteś zmęczony podróżą.

— Masz słuszność — rzekł sułtan — trzeba być rozsądnym i przebiegłym w walce
z taką potężną czarownicą, aką est Chryzeida.

I rzeczywiście sułtan usłuchał rady króla Wysp Hebanowych i przenocował w pałacu.
Naza utrz, skoro świt, sułtan udał się do Świątyni Łez. Przeszedł ale ę kasztanową,

cyprysową i palmową, potem skręcił do alei krzewów różanych i na końcu te alei postrzegł
od razu Świątynię Łez.

Ponieważ Chryzeida wyszła ze Świątyni Łez na brzeg eziora, sułtan śmiało rozsunął
złocistą kotarę i wszedł do wnętrza ta emnicze świątyni.

Owionął go wonny dym, unoszący się ze złotych kaǳielnic.
Na środku świątyni stał sarkofag z białego marmuru. Sułtan podszedł do sarkofagu.

Murzyn spał w głębi sarkofagu, wypoczywa ąc po smutnym swoim ǳiennym żywocie.
Chryzeida nie natarła go eszcze maścią czaroǳie ską, gdyż nacierała zazwycza po po-
wrocie z pałacu.

Sułtan obnażył miecz i rozciął Murzyna na dwo e. Wyniósł potem rozcięte zwłoki do Podstęp

ogrodu i ukrył e w krzewach różanych. Wrócił natychmiast do Świątyni Łez, położył
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się w głębi sarkofagu na mie scu Murzyna, a ponieważ w Świątyni Łez było ciemno
i zaledwo źdźbło światła ǳiennego przenikało przez kotarę złocistą, więc trudno było
odróżnić sułtana od Murzyna.

Wkrótce sułtan posłyszał straszliwe ęki i krzyki króla Wysp Hebanowych. Domyślił
się, że to Chryzeida biczem żelaznym chłoszcze zbolałe plecy nieszczęśliwego króla. Po
chwili ęki ucichły.

W pobliżu Świątyni rozległy się kroki Chryzeidy i wówczas sama Chryzeida weszła
do Świątyni Łez.

Podbiegła szybko do sarkofagu i rzekła:
— O drogi mó , wspaniały Murzynie! Już byłam nad brzegiem czarno-złotego eziora

i zadałam rybom zwykłe pytanie, ale niestety, otrzymałam tę samą upartą odpowiedź! Już
wychłostałam biczem żelaznym plecy króla Wysp Hebanowych! A teraz przybiegłam do
ciebie z prośbą, abyś przemówił do mnie choćby edno słowo! Od lat pięciu czekam na
dźwięk twego głosu — ale czekam nadaremnie! O, kiedyż nareszcie przemówisz do mnie,
abym znała two e myśli, pragnienia i marzenia!

Sułtan z lekka poruszył się w sarkofagu i z cicha mruknął, akby chciał coś powieǳieć.
— Czy słuch mnie myli? — zawołała radośnie Chryzeida. — Czyż rzeczywiście sły-

szałam przed chwilą two e cudowne, rozkoszne mruknięcie?
— Tak, to a mruknąłem — rzekł sułtan, uda ąc gruby głos Murzyna. — Mruknąłem,

bo estem niezadowolony z ciebie. Już od lat pięciu patrzę na two e głupie czyny i milczę
uparcie, bo nie chcę rozmawiać z tobą. Znużyło mnie wreszcie to pięcioletnie milczenie
i mruknąłem z niezadowolenia. Od dawna bym się wyleczył ze swo e martwoty, gdyby
nie ęki króla Wysp Hebanowych. Te ęki psu ą mi humor i wesołość i przeszkaǳa ą
ǳiałaniu maści czaroǳie skie . Idź natychmiast do pałacu i zde m⁷ z króla zaklęcie!

— Spełnię niezwłocznie two e życzenie! — rzekła Chryzeida i pobiegła do pałacu.
Zǳiwił się i zatrwożył król Wysp Hebanowych, u rzawszy znowu Chryzeidę w swo e

komnacie, gdyż Chryzeida odwieǳała go raz tylko ǳiennie, nad ranem.
— Czy chcesz mnie dwa razy ǳiennie chłostać biczem żelaznym? — zapytał, dumnie

podnosząc głowę.
— Nie! — odparła Chryzeida. — Tym razem przychoǳę po to, aby cię odkląć, gdyż

mó szlachetny i wspaniały Murzyn zażądał tego odklęcia.
Chryzeida wy ęła muszlę pełną wody i wylała ą na króla, wymawia ąc te wyrazy:

Zamiast biczem ciebie chłostać,
Chcę ci dawną wrócić postać.

W te chwili król Wysp Hebanowych uczuł, że czarne marmury zeń spadły, i że mu
odrosły nogi, silne i zwinne, ak za dawnych czasów.

Chryzeida wróciła do Świątyni Łez i znów stanęła koło sarkofagu.
— Mó drogi Murzynie! — rzekła. — Już król Wysp Hebanowych oǳyskał swo e

nogi. Czy esteś teraz zadowolony?
— Nie! — mruknął sułtan. — Nie estem eszcze zadowolony. Ryby zaklęte co noc

wysuwa ą z fal swe pyski i ęczą tak głośno, że spać mi nie da ą! Brak snu opóźnia mo e
wyzdrowienie. Idź na brzeg eziora i cofnĳ zaklęcie, które rzuciłaś na poddanych króla, na
miasta, na grody, na łąki, na lasy i na pola. Wówczas dopiero będę mógł spać spoko nie
i nabierać sił i życia.

Chryzeida pobiegła z muszlą w ręku na brzeg eziora i wylała wodę z muszli na ezioro,
wymawia ąc te wyrazy:

Luǳie, łąki, lasy, grody —
Wynurzcie się z głębi wody!

W te chwili ezioro znikło, a na ego mie scu z awiło się dawne państwo, pełne miast,
łąk, lasów i pól. Ulice zapełniły się ludźmi, którzy wesołymi okrzykami witali się nawza-
em. Stada wołów, krów i kóz pasły się na łąkach. Drzewa zaroiły się od ptaków. Wszęǳie
było pełno życia, szczęścia i wesela.

⁷zdejm — ǳiś popr. forma os. lp trybu rozkazu ącego: zde mĳ. [przypis edytorski]
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Stu rycerzy sułtana z wielkim wezyrem na czele nie mogli zrozumieć, co się stało
dokoła? Rozpięli bowiem namioty pod wzgórzem, w mie scu bezludnym i samotnym.
I nagle u rzeli, że zna du ą się w olbrzymim mieście, wśród domów, pałaców i ogrodów.

Tymczasem Chryzeida wróciła do Świątyni Łez i rzekła:
— Mó szlachetny Murzynie! Już cofnęłam mo e zaklęcie i ryby nie będą po nocy

niepokoiły twego snu. Czy esteś teraz zadowolony?
— Jestem teraz zadowolony! — mruknął sułtan. — Chcę ci ednak powierzyć edną

ta emnicę, od które zależy mo e uzdrowienie. Schyl się nad sarkofagiem i przybliż do
mnie ucho, abym mógł ową ta emnicę szepnąć ci do ucha.

Chryzeida pochyliła się nad sarkofagiem, a sułtan przygotowanym mieczem uderzył
ą w kark tak mocno, że odrąbana głowa spadła na ziemię.

Wówczas sułtan wyskoczył z sarkofagu i pobiegł do pałacu, gǳie nań czekał król
Wysp Hebanowych.

Poszli razem do miasta, gǳie zastali zǳiwionego wezyra i stu zǳiwionych rycerzy.
Sułtan opowieǳiał wszystko, co uczynił ku zbawieniu króla i ego poddanych, a potem
rzekł:

— Królu Wysp Hebanowych! Wiǳiałem two e cierpienia i pokochałem cię ak syna.
Chcę, abyś został następcą mego tronu. Państwo mo e zna du e się w pobliżu twego, Przestrzeń, Czary
zaledwo kilka goǳin drogi ǳieli twó kra od mo ego. Zapraszam cię więc do mo ego
pałacu, gǳie wypoczniesz po pięcioletnich męczarniach.

Król Wysp Hebanowych uśmiechnął się i odparł:
— Państwo mo e leżało w pobliżu twego dopóty, dopóki było zaklęte, gdyż zaklęcie

zmnie sza albo niweczy wszelką odległość. Wszakże teraz, gdy est odklęte, odsunęło się
na odległość rzeczywistą. Nie goǳin kilka, ale rok cały musisz echać, zanim do swego
państwa dotrzesz. Pomimo to chętnie po adę wraz z tobą, bom cię pokochał ak o ca.
Postaram się być godnym ciebie następcą tronu. Pozwól ednak, abym twemu wielkiemu
wezyrowi na czas me nieobecności powierzył rządy mego kra u.

Sułtan zgoǳił się na to chętnie. Wielki wezyr został w państwie Wysp Hebanowych,
a sułtan i król wraz ze stoma rycerzami wyruszyli w drogę.

Jechali rok cały, aż wreszcie do echali do państwa sułtana.
Król Wysp Hebanowych zamieszkał w pałacu sułtana, a wkrótce potem ożenił się

z ego córką, piękną i młodą Hassyną.
Obo e byli szczęśliwi i weseli.
Król co ǳień niemal musiał opowiadać Hassynie ba kę o rybach zaklętych, o eziorze

czarno-złotym, o potwornym Murzynie i o okrutne Chryzeiǳie.
Ponieważ sułtan zawarł zna omość z królem Wysp Hebanowych ǳięki rybakowi, więc

obdarzył rybaka skarbami i olbrzymim pałacem. Rybak stał się bogaty tak, ak mu to
Geniusz przyobiecał. Zamieszkał wraz z żoną i czworgiem ǳieci w pałacu i przestał łowić
ryby.

Ale razu pewnego zachciało mu się ryb cudownych, które łowił w eziorze czarno-
-złotym. Poszedł więc w stronę eziora z siecią na plecach, ak to był dawnie zwykł czynić.
Jakież wszakże było ego zǳiwienie, gdy nie znalazł ani eziora czarno-złotego, ani ryb
czterech kolorów.

Wrócił do pałacu z pustą siecią i odtąd uż postanowił nigdy ryb żadnych nie łowić.
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