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HENRYK SIENKIEWICZ

Przygoda Arystoklesa
Akryzione, żona Ktezipa, golibrody z Eginy¹, była to rządna gospodyni, ale niewiasta
nieco swarliwa, trzyma ąca krótko niewolników i męża. Toteż u rzawszy go pewnego ra-
zu wraca ącego dość nierównym krokiem z portu w towarzystwie nieznanego człowieka,
wypadła natychmiast przed dom i wziąwszy się pod boki poczęła wypytywać:

— Cóż to za drągala za sobą prowaǳisz? Założę się o dwie drachmy, że znów kupiłeś
niewolnika.

— Krysiu, tylko uspokó się! — odrzekł pokorny Ktezip. — Wiesz, że do obsługi go-
ści potrzeba mi trzech luǳi, a Kalias zestarzał się okropnie. Wczora ǳiobnął nożyczkami
Archytasa za lewym uchem, wskutek czego Archytas nie chciał za strzyżenie zapłacić. Tak
nie można… Musiałem kupić kogoś do pomocy, więc kupiłem i… tanio kupiłem…

— A dla dobicia targu spiłeś się z tym, który cię oszukał?…
— Mam trochę czkawki, ale nikt mnie nie oszukał. Sprzedał mi go akiś barǳo

porządny Spartanin… Pollis… tak! Pollis! Nie byle kto, bo powieǳiał, że wraca z Syrakuz,
gǳie był posłem do tyrana Dioniz usza², który mu właśnie tego człowieka darował.

— To głupi był, że go i darmo wziął, a tyś eszcze głupszy, żeś za niego zapłacił. Dość
spo rzeć, żeby poznać, że to akiś niedołęga.

— Bo miał morską chorobę, ale spó rz eno na ego twarz i barki. Pachołek ak dąb;
niech się tylko trochę odżywi…

— Tak, odżywi! Czterech bęǳie teraz, ǳięki two e mądrości, darmoz adów, którzy
w tyǳień więce pożrą i wypĳą, niż w miesiąc zarobią.

Tu, zmierzywszy gniewnym wzrokiem niewolnika, spytała nagle:
— Czego patrzysz na mnie ak kozioł w wodę?
A niewolnik skłonił się i odpowieǳiał:
— Ja się wykupię, pani… Pochoǳę z dobre roǳiny i mam możnych przy aciół.
— Na Atenę Ergane³! — zawołała Akryzione. — Znamy się na tych dobrych roǳi- Niewola, Pozyc a społeczna

nach i tych wszystkich przy aciołach. Każdy nowo kupiony tak mówi, żeby go napychać
adłem po gardło i nie zapęǳać do roboty. Coś za eden?

— Jestem Ateńczyk, pani, syn Aristona z Kolitu. Imię mo e est Arystokles, a prze-
zwisko, które może obiło się o twe uszy… Platon⁴.

— Platon? Pierwsze słyszę! A umiesz strzyc i golić?
— Nie, pani.
Na to Akryzione zwróciła się znów do męża:
— Z góry wieǳiałam, że bęǳie do niczego…

¹Egina — wyspa gr. na Morzu Ege skim, w Zatoce Sarońskie , ok.  km na płd. od Aten. [przypis edy-
torski]

²Dionizjusz I a. Dionizjos I (ok. – p.n.e.) — tyran gr. miasta Syrakuzy, położonego na Sycylii.
Uważany za władcę surowego i okrutnego; ceniony za rozbudowę miasta, za skuteczną walkę z Kartagińczykami
za mu ącymi wówczas część Sycylii oraz za opiekę nad artystami i uczonymi. [przypis edytorski]

³Ergane (mit. gr.) — przydomek bogini Ateny ako patronki rzemiosł, zwłaszcza tkactwa. [przypis edytorski]
⁴Platon — ok.  r. Platon przybył na Sycylię na zaproszenie tyrana Syrakuz, doszło ednak do konflik-

tu światopoglądowego i władca wygnał filozofa; ninie sze opowiadanie opiera się na legenǳie, według które
zagniewany Dioniz usz I sprzedał Platona w niewolę. [przypis edytorski]
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