


 

 

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.

OSCAR WILDE

Słowik i róża
 .   

Obiecała, że zatańczy ze mną, eśli podaru ę e czerwoną różę — skarżył się młody student
— ale u mnie w ogroǳie nie ma czerwonych róż.

Z gniazda na dębie usłyszał go słowik. Wy rzał zza liści i zaczął przyglądać się mło-
ǳieńcowi.

— Ani edne czerwone róży w całym ogroǳie! — rozpaczał dale student, a ego
piękne oczy napełniły się łzami. — Jak to możliwe, że szczęście zależy od rzeczy tak
w swe formie niewielkich? Z ksiąg posiadłem wieǳę na większych mędrców i poznałem
wszystkie meandry filozofii, tymczasem przez brak ednego kwiatu nęǳne est me życie.

— Oto nareszcie prawǳiwy kochanek! — ucieszył się słowik. — Śpiewałem o nim
każde nocy, mimo że do ǳiś nie dane mi było go poznać. Każde nocy opowiadałem
gwiazdom ego historię i oto est teraz przede mną. Jego włosy są ciemne ak hiacynt,
a usta czerwone ak róża, które tak pragnie. Cierpienie uczyniło ednak ego oblicze
białym niczym kość słoniowa, a smutek zostawił ślad na czole.

— Jutrze sze nocy książę urząǳa bal, a mo a ukochana została zaproszona — szeptał Miłość
student. — Jeśli przyniosę e czerwoną różę, bęǳie tańczyć ze mną aż do świtu. Będę
trzymał ą w ob ęciach, a ona położy mi głowę na ramieniu i pozwoli, bym zamknął e
dłonie w moich. Ale w ogroǳie nie mam żadne czerwone róży! Usiądę więc samotny,
a ona prze ǳie obo ętnie i wtedy mo e serce pęknie.

— Oto prawǳiwy kochanek — powtórzył słowik. Uczucie, które a wielbię śpiewem,
napełnia ego serce bólem. To, co dla mnie est radością, dla niego est rozpaczą. Miłość
to cudowny skarb. Jest cennie sza niż na wspanialsze szmaragdy i na pięknie sze opale.
Nie da się zapłacić za nią kosztownymi podarkami, nie można kupić e na targu. Nie
ma ą e kupcy w swoich magazynach, nie można położyć e na szali i zważyć.

— Muzycy zasiądą w galerii i zagra ą, a mo a ukochana bęǳie tańczyć przy dźwię-
kach har i skrzypiec. Bęǳie tańczyć tak lekko, że e stopy nie musną nawet podłogi,
a dworzanie ubrani w barwne stro e zgromaǳą się, by ą poǳiwiać. Lecz ze mną nie
zatańczy, gdyż nie mogę podarować e czerwone róży — powieǳiał, po czym upadł na
trawę, schował twarz w dłoniach i gorzko zapłakał.

— Dlaczego on płacze? — zapytała zielona aszczurka, w zaciekawieniu unosząc ogon.
— Właśnie, dlaczego? — zapytał motyl, który bawił się z promieniami słońca.
— Dlaczego? — szepnęła miękko stokrotka do sąsiadki.
— Płacze, bo nie ma czerwone róży — wy aśnił słowik.
— Czerwone róży! Cóż za nonsens! — wykrzyknęli wszyscy, a aszczurka roześmiała

się z adliwie.
Słowik rozumiał ednak przyczynę rozpaczy studenta. Przysiadł na gałęzi dębu i po-

grążył się w rozmyślaniach.
Nagle rozłożył brązowe skrzydełka i uniósł się w powietrze. Jak cień przemknął przez

zaga nik i poszybował do ogrodu. Pośrodku trawnika rósł przepiękny różany krzew. Kiedy
słowik go spostrzegł, podunął do niego i usiadł na edne z gałązek.

— Podaru mi czerwoną różę — poprosił — a w zamian zaśpiewam ci mo ą na pięk-
nie szą pieśń.

Krzew pokręcił ednak głową.
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— Mo e róże są białe ak morska piana i bielsze niż śnieg na szczytach gór — odpo-
wieǳiał. — Uda się do mo ego brata. Zna ǳiesz go przy starym zegarze słonecznym.
Może on da ci to, czego poszuku esz.

Tak też słowik uczynił.
— Podaru mi czerwoną różę — poprosił — a w zamian zaśpiewam ci mo ą na pięk-

nie szą pieśń.
Krzew pokręcił ednak głową.
— Mo e róże są złote ak włosy syreny sieǳące na bursztynowym tronie, złocistsze

niż żonkile kwitnące na łąkach, zanim zostaną ścięte przez kosiarza — odpowieǳiał. —
Uda się do mo ego brata. Zna ǳiesz go pod oknem studenta. Może on da ci to, czego
poszuku esz.

Tak też słowik uczynił.
— Podaru mi czerwoną różę — poprosił — a w zamian zaśpiewam ci mo ą na pięk-

nie szą pieśń.
Krzew pokręcił ednak głową.
— Mo e róże są czerwone ak nóżki gołębicy i czerwieńsze niż koralowe wachlarze

falu ące w głębinach oceanu — odpowieǳiał. — Ale zima nadwątliła mo e żyłki, mróz
zwarzył mi pąki, a burza połamała gałęzie. W tym roku nie zakwitnę.

— Chcę tylko edne czerwone róży. Tylko edne ! — błagał słowik. — Czy naprawdę
nie est to możliwe?

— Jest pewien sposób — odpowieǳiał krzew — lecz tak straszny, że nie śmiem ci
go wy awić.

— Powieǳ mi. Nie lękam się — odrzekł słowik.
— Jeśli pragniesz czerwone róży, musisz stworzyć ą ze swe muzyki przy świetle

księżyca i zabarwić własną krwią. Musisz śpiewać mi przez całą noc, przyciska ąc pierś do
mo ego ciernia, tak by przebił twe serce i sprawił, że two a krew popłynie w mych żyłach.

— Śmierć to barǳo wysoka cena za czerwoną różę, a przecież życie każdemu est
drogie — powieǳiał słowik. — Przy emnie est sieǳieć w zielonym lesie, patrzeć na
słońce płynące po niebie w złotym rydwanie i księżyc zasiada ący w perłowe karocy. Słodki
est zapach głogu, słodkie są błękitne ǳwoneczki kry ące się w dolinach, słodki wrzos
kwitnący na wzgórzu. Miłość est ednak potężnie sza od życia, a czymże est serce ptaka
w porównaniu z sercem luǳkim?

Rozpostarł więc skrzydełka i wzniósł się w powietrze. Jak cień przemknął przez ogród
i powrócił do zaga nika. Student wciąż leżał na trawie, tak ak pozostawił go słowik, a oczy
nadal miał wilgotne od łez.

— Rozchmurz się! — zawołał słowik. — Dostaniesz swo ą czerwoną różę. Stworzę
ą z mo e muzyki w świetle księżyca i zabarwię własną krwią. Jedyne, o co proszę w za-
mian, to żebyś prawǳiwie kochał, gdyż miłość est mędrsza od filozofii, mimo że ta est
mądra, i potężnie sza od mocy, mimo że ta est potężna. Je ciało to ogień unoszący się
na płomiennych skrzydłach. Je usta są słodkie ak miód, a oddech wonny ak kaǳidło.

Student podniósł głowę znad trawy i zaczął przysłuchiwać się słowikowi, lecz nie po-
trafił po ąć ego słów, gdyż rozumiał edynie to, co spisane w księgach. Zrozumiał go
ednak dąb i zasmucił się, gdyż barǳo lubił słowika, który uwił swe gniazdo w ego ga-
łęziach.

— Zaśpiewa mi po raz ostatni — szepnął. — Będę barǳo samotny, kiedy cię za-
braknie.

Zaśpiewał więc słowik dębowi, a ego głos brzmiał ak woda szemrząca w srebrnym
kielichu. Gdy umilkł, student wy ął z kieszeni notes i ołówek.

— Forma est piękna, tego nie można mu odmówić — mruknął, odchoǳąc — ale czy
on prawǳiwie czu e? Obawiam się, że nie. Jest ak większość artystów — pod powłoką
stylu skrywa pustkę. Nie byłby zdolny poświęcić się dla innych, myśli tylko o muzyce.

Wszyscy wieǳą, że nie ma nic barǳie egoistycznego od sztuki. Trzeba mu ednak
przyznać, że est w ego głosie coś pięknego. Jaka szkoda, że nic to nie znaczy, ani nie
czyni żadnego dobra w praktyce — powieǳiał, po czym poszedł do poko u, położył się
na ubogim posłaniu i zaczął rozmyślać o swo e ukochane , aż w końcu po pewnym czasie
zasnął.
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Gdy księżyc zaświecił na niebie, słowik pounął do krzewu różanego i przycisnął pierś
do ego ciernia. Śpiewał przez całą noc, a księżyc pochylił się i zasłuchał. Cierń wbĳał się
w ciało ptaka coraz głębie , powoli zabiera ąc z niego krew. Śpiewał o naroǳinach miłości
w sercach chłopca i ǳiewczyny, a wraz z dźwiękami kole nych pieśni na na wyższe gałązce
krzewu zaczęły po awiać się płatki wspaniałe róży. Na początku była blada ak mgiełka
unosząca się nad strumieniem, ak tchnienie poranka, srebrzysta ak skrzydła brzasku.
Była ak cień rzucany na srebrną taflę eziora.

— Przyciśnĳ mocnie , słowiczku — zawołał krzew. — W przeciwnym razie róża nie
zdąży zakwitnąć przed nade ściem świtu. Słowik oparł się więc na cierniu mocnie , a ego
pieśń zabrzmiała eszcze donośnie , gdyż śpiewał o naroǳinach namiętności w duszach
męża i damy, a płatki róży zarumieniły się ak twarz pana młodego cału ącego ukochaną
przed ołtarzem. Cierń wciąż nie wbił się ednak dość głęboko, więc i serce róży pozosta-
wało nietknięte barwą, gdyż tylko krew z serca słowika mogła wypełnić wnętrze kwiatu
szkarłatem.

— Przyciśnĳ mocnie , słowiczku — zawołał krzew. — W przeciwnym razie róża nie
zdąży zakwitnąć przed nade ściem świtu.

Słowik oparł się więc mocnie , a gdy cierń dosięgnął serca, rozǳiera ący ból przeszył
ego ciało. Coraz przenikliwszy stawał się ból i coraz barǳie prze mu ąca pieśń, gdyż
słowik śpiewał o miłości, którą śmierć udoskonala i która nie umiera, aż róża stała się
szkarłatna ak niebo o wschoǳie słońca. Szkarłatem lśniła korona płatków i w szkarłacie
skąpane było serce kwiatu.

Głos słowika począł słabnąć, ego skrzydełka zadrżały, a oczy powoli gasły. Pieśń sta-
wała się coraz cichsza, kole ne dźwięki więzły w zaciśniętym gardle.

Zebrał ednak resztki sił i zdołał wydobyć z piersi ostatnią azę.
Usłyszał ą księżyc, a urzeczony dźwiękiem, zapomniał zrobić mie sce brzaskowi i po-

został na niebie. Słyszała ą również czerwona róża.
Zadrżała w podnieceniu i otworzyła się na rześkie powietrze poranka.
Usłyszało ą echo i zaniosło do swe purpurowe askini w górach, wyrywa ąc pasterzy

ze snu.
Popłynęła też wśród rzecznych trzcin, które przekazały ą morzu.
— Spó rz! — zawołał krzew. — Róża est uż gotowa!
Ale słowik nic uż nie słyszał, gdyż leżał bez życia w wysokie trawie, z cierniem tkwią-

cym w sercu.
W południe student wy rzał przez okno.
— Cóż za szczęśliwy traf! — wykrzyknął radośnie. — Czerwona róża! Nigdy nie

wiǳiałem równie pięknego okazu. Jest tak wspaniała, że na pewno ma długą łacińską
nazwę — powieǳiał, po czym schylił się i zerwał ą.

Następnie nałożył na głowę kapelusz i pobiegł do domu profesora, trzyma ąc w ręku
różę. Jego ukochana sieǳiała przed drzwiami i nawĳała na szpulkę edwabną nitkę, a u e
stóp leżał piesek.

— Powieǳiałaś, że zatańczysz ze mną, eśli przyniosę ci czerwoną różę. Da ę ci zatem
na czerwieńszą na całym świecie. Mie ą ǳiś wieczorem przy sercu, a gdy zatańczymy,
wyznam ci, ak barǳo cię kocham — ozna mił student.

Słysząc to, ǳiewczyna zmarszczyła brwi.
— Obawiam się, że nie bęǳie mi pasowała do sukni — stwierǳiła. — Poza tym

bratanek szambelana podarował mi kle noty, a każdy wie, że kle noty są więce warte od
kwiatów.

— Niewǳięczna! — krzyknął student, po czym ze złością cisnął różę do rynsztoka,
wprost pod koła prze eżdża ącego wozu.

— Ach tak⁉ Niewǳięczna⁉ — oburzyła się ǳiewczyna. — Co za bezczelność! Zresz-
tą, kim ty w ogóle esteś? Zwykłym studentem! Pewnie nie masz nawet srebrnych zapinek
przy butach, tak ak bratanek szambelana.

Powieǳiawszy to, podniosła się i zniknęła w drzwiach.
— Cóż za głupstwo z te całe miłości — stwierǳił student, odchoǳąc. — Nie est

nawet w połowie tak użyteczna ak logika, bo przecież niczego nie dowoǳi. Da e nam
naǳie ę na spełnienie marzeń, a późnie brutalnie nas z nie oǳiera. Jest barǳo nieprak-
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tyczna, a przecież w ǳisie szych czasach na ważnie sze to twardo stąpać po ziemi. Wrócę
zatem do filozofii i studiowania metafizyki — powieǳiał, po czym poszedł do swego
poko u, wyciągnął wielką, zakurzoną księgę i zaczął czytać.
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