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OSCAR WILDE

Olbrzym samolub
 .   

Każdego popołudnia po powrocie ze szkoły ǳieci bawiły się w ogroǳie olbrzyma.
Był to wspaniały, duży ogród. Tu i ówǳie z miękkie , zielone trawy wystawały piękne

kwiaty przypomina ące gwiazdy. Rosło tam też dwanaście drzew brzoskwiniowych, które
wiosną obsypywały się różowo-perłowymi kwiatami, a esienią wydawały soczyste owoce.
Na drzewach przysiadały ptaki, śpiewa ące tak cudnie, że ǳieci przerywały zabawę, aby
ich posłuchać.

— Ale nam tu dobrze! — wołały do siebie.
Pewnego dnia wrócił olbrzym. Był z wizytą u przy aciela, kornwalĳskiego Ogra,

u którego spęǳił siedem lat. Po tym czasie skończyły mu się tematy do rozmowy, gdyż
nie był zbyt biegły w sztuce konwersac i, i postanowił wrócić do swego zamku. Dotarłszy
na mie sce, zobaczył ǳieci bawiące się w ogroǳie.

— Co wy tu robicie⁈ — wykrzyknął tak gburowatym tonem, że ǳieci natychmiast
uciekły.

— Mó ogród est tylko mó , to zrozumiałe — powieǳiał olbrzym. – Nikt prócz
mnie nie może się w nim bawić.

Otoczył więc ogród wysokim murem, na którym zawiesił tabliczkę:
OBCYM WSTĘP WZBRONIONY
Był to barǳo samolubny olbrzym.
Biedne ǳieci nie miały uż gǳie się bawić. Próbowały bawić się na droǳe, ale pełno

było na nie kurzu i kamieni, więc nie podobało im się. Po lekc ach przechaǳały się
wzdłuż wysokiego muru i rozmawiały o pięknym ogroǳie, który się za nim zna dował.

— Ale nam tam było dobrze! — mówiły do siebie.
Nadeszła Wiosna i w całym kra u zaroiło się od kwiatuszków i ptasząt. Jedynie w ogro-

ǳie samolubnego olbrzyma wciąż panowała zima.
Ptaki nie chciały tam śpiewać, bo nie miały komu, a drzewa zapomniały, że ma ą za-

kwitnąć. Pewnego razu piękny kwiat wystawił głowę z trawy, ale kiedy zobaczył tabliczkę,
zrobiło mu się tak szkoda ǳieci, że z powrotem schował się pod ziemię i poszedł spać.
Tylko Śnieg i Mróz byli zadowoleni.

— Wiosna zapomniała o tym ogroǳie — wołali — więc bęǳiemy tu mieszkać przez
cały rok.

Śnieg przykrył trawę białą peleryną, a Mróz pomalował drzewa na srebrno. Zaprosili
też Północny Wiatr, który przybył natychmiast, owinięty w futra. Przez cały ǳień hulał
z rykiem po ogroǳie i dmuchał w kominy.

— Co za urocze mie sce — powieǳiał. — Musimy zaprosić Grad.
Przybył więc i Grad. Coǳiennie przez trzy goǳiny obĳał dach zamku, aż stłukł prawie

wszystkie dachówki, a potem biegał dookoła ogrodu tak szybko, ak tylko potrafił. Był
ubrany na szaro, a ego oddech był zimny ak lód.

— Nie rozumiem, dlaczego Wiosna tak się spóźnia — rzekł raz samolubny olbrzym,
spogląda ąc przez okno na swó zimny, biały ogród. — Mam naǳie ę, że pogoda się
odmieni.

Ale nie przyszły ani Wiosna, ani Lato. Jesień rozdawała złociste owoce w każdym
ogroǳie, ale ogród olbrzyma pominęła.

— Jest zbyt samolubny — powieǳiała.
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Więc w ogroǳie zawsze panowała zima, a Północny Wiatr, Grad, Mróz i Śnieg tań-
czyli wśród drzew.

Pewnego ranka gdy olbrzym leżał w łóżku, usłyszał cudowną muzykę. Brzmiała tak Wiosna
pięknie, iż pomyślał, że to pewnie przechoǳą niedaleko królewscy muzykanci. W rze-
czywistości była to tylko mała zięba śpiewa ąca za oknem, ale olbrzym tak długo nie
słyszał śpiewu ptaków, że e trele wydały mu się teraz na pięknie szą muzyką pod słoń-
cem. Wtedy to Grad przestał tańczyć na dachu, Północny Wiatr uż dłuże nie ryczał,
a przez otwarte okiennice dało się poczuć przepiękny zapach.

— Myślę, że to Wiosna nareszcie przybyła — powieǳiał olbrzym, po czym wyskoczył
z łóżka i wy rzał na zewnątrz.

Co takiego zobaczył?
Otóż u rzał przewspaniały widok. ǲieci przedostały się do ogrodu przez niewielką

ǳiurę w murze, a teraz sieǳiały wśród gałęzi. Jak okiem sięgnąć, na każdym drzewie
przysiadło małe ǳiecko. A drzewa tak się ucieszyły z powrotu maluchów, że obsypały
się kwiatami i leciutko machały gałęziami nad głowami ǳieci. Dookoła uwały ptaki,
radośnie poćwierku ąc, zaś z trawy wyglądały śmie ące się kwiaty. Był to piękny widok,
lecz w ednym mie scu wciąż trwała zima. Był to na dalszy kąt ogrodu, w którym stał
mały chłopiec. Tak mały, że nie mógł dosięgnąć gałęzi drzewa i tylko choǳił wokół niego,
płacząc gorzko.

Biedne drzewo wciąż było pokryte śniegiem i szronem, a nad ego głową huczał i ryczał
Północny Wiatr.

— Wspina się, chłopczyku! — zachęcało drzewo i opuszczało gałęzie tak nisko, ak
tylko mogło, ednak chłopiec był zbyt mały.

Na ten widok olbrzymowi zmiękło serce.
— Ależ byłem samolubny! — powieǳiał. — Teraz wiem, dlaczego Wiosna nie chciała

tu przy ść. Posaǳę tego biednego chłopczyka na drzewie, a potem zburzę mur, by ǳieci
uż zawsze mogły się tu bawić.

Było mu naprawdę barǳo wstyd za to, co zrobił.
Po cichu zszedł więc po schodach, ostrożnie otworzył drzwi i wyszedł do ogrodu.

Lecz gdy ǳieci go zobaczyły, tak się przestraszyły, że wszystkie uciekły, a do ogrodu
natychmiast powróciła zima. Tylko na mnie szy chłopczyk nie uciekł, bo przez łzy nawet
nie zauważył olbrzyma. Olbrzym podszedł do ǳiecka, podniósł e delikatnie i posaǳił
na gałęzi. Drzewo natychmiast zakwitło i obsiadły e śpiewa ące ptaki, a mały chłopiec
wyciągnął ręce, oplótł nimi szy ę olbrzyma i ucałował go. Gdy inne ǳieci zobaczyły, że
olbrzym nie est uż zły, przybiegły z powrotem, a razem z nimi Wiosna.

— To teraz wasz ogród, drogie ǳieci. — rzekł olbrzym, po czym wziął wielki topór
i zburzył nim mur. A gdy w południe dorośli szli na targ, zobaczyli olbrzyma bawiącego
się z ǳiećmi w na pięknie szym ogroǳie, aki kiedykolwiek wiǳieli.

Bawili się tak cały ǳień, aż wieczorem ǳieci przyszły pożegnać się z olbrzymem.
— Ale gǳie est wasz mały kolega? — spytał olbrzym. — Ten chłopiec, którego

posaǳiłem na drzewie?
Olbrzym pokochał tego chłopca na barǳie , ponieważ to on go pocałował.
— Nie wiemy — odpowieǳiały ǳieci. — Poszedł sobie.
— Powieǳcie mu, żeby utro koniecznie tu przyszedł — powieǳiał olbrzym. Ale

ǳieci nie wieǳiały, gǳie chłopiec mieszka, ani nie wiǳiały go nigdy przedtem. Olbrzy-
mowi było barǳo smutno.

Każdego popołudnia po powrocie ze szkoły ǳieci bawiły się z olbrzymem. Ale nikt
więce nie wiǳiał małego chłopca, którego olbrzym pokochał. Olbrzym był miły dla
wszystkich ǳieci, lecz tęsknił za swoim pierwszym małym przy acielem i często o nim
mówił.

— Tak barǳo chciałbym go zobaczyć! — powtarzał.
Mĳały lata. Olbrzym zestarzał się i osłabł. Nie mógł uż się bawić, więc sieǳiał

w ogromnym fotelu, obserwował ǳieci i poǳiwiał swó ogród.
— Mam wiele pięknych kwiatów — mówił — ale ǳieci to na pięknie sze kwiaty ze

wszystkich.
Pewnego zimowego poranka olbrzym ubierał się, wygląda ąc przez okno. Już nie nie-

nawiǳił Zimy, bo wieǳiał że to śpiąca Wiosna, i że kwiaty odpoczywa ą.
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Nagle przetarł oczy ze zdumienia. Zobaczył coś przeǳiwnego.
W na dalszym kącie ogrodu stało drzewo całe pokryte pięknymi, białymi kwiatami.

Jego gałęzie były całe złote i zwisały z nich srebrne owoce.
Pod drzewem stał chłopiec, którego pokochał olbrzym. Chrystus, Ra
Uradowany olbrzym zbiegł po schodach do ogrodu. W pośpiechu przemknął przez

trawnik i zbliżył się do chłopca. A kiedy był uż całkiem blisko, poczerwieniał z gniewu
i zapytał:

— Kto śmiał cię zranić?
Na dłoniach i stopach chłopca widać było bowiem ślady po gwoźǳiach.
— Kto śmiał cię zranić? — wykrzyknął olbrzym. — Powieǳ mi tylko, a wezmę

wielki miecz i go dopadnę!
— Nie! — odparł chłopiec. — To są rany miłości.
— Kim esteś? — zapytał olbrzym, po czym ogarnięty ǳiwną czcią ukląkł przed

ǳieckiem.
Chłopiec uśmiechnął się do niego i powieǳiał:
— Kiedyś pozwoliłeś mi się bawić w swoim ogroǳie, ǳiś pó ǳiemy do mo ego

ogrodu, którym est Ra .
A gdy po południu ǳieci przybiegły do ogrodu, znalazły olbrzyma pod drzewem.

Leżał martwy, cały pokryty białym kwieciem.
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