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Była królewną Adżita, a pieśniarz króla Nara ana nigdy e nie wiǳiał. Śpiewa ąc królowi Ta emnica
nowy swó utwór, musiał zawsze dobywać tak silnego głosu, by go usłyszeć mogli niewi-
ǳialni słuchacze ukryci za zasłoną otula ącą balkon zawieszony wysoko ponad salą. Słał
tedy pieśń swo ą w górę, ku niebu, gǳie krążyła planeta rząǳąca ego losem i królu ąca
w chwale światła.

Czasem dostrzegał cień poza zasłoną, cień ruchomy, a do uszu dobiegał go cichy,
daleki pobrzęk, tak że mógł śnić o bransoletach na nogach kobiecych, zdobnych w złote
ǳwoneczki nucące cudnie za każdym krokiem. Te różowe, drobne, płynące ponad pyłem
ziemi nóżki, błogosławiące go, niby łaska boża grzesznika, poeta postawił na ołtarzu swego
serca i podług dźwięku każdego ǳwonka układał pieśni swo e. Nigdy nie zaćmiła duszy
ego wątpliwość, czy to był cień porusza ący się za kotarą i czy e obrączki ǳwoniły w takt
równy z ego tętniącym sercem.

Mandżari, służebna królewny, idąc ku rzece coǳiennie przechoǳiła tuż obok dom-
ku poety i nigdy nie ominęła sposobności zamienienia z nim kilku słów pota emnych.
Jeśli ulica była pusta, a mrok zaległ uż wszędy, wówczas wstępowała śmiało do ego izby
i siadała na skra u dywanu. Zdawało się, że ǳiewczyna starannie dobiera taki kolor szala
i takie kwiaty do włosów, w których est e do twarzy.

Luǳie uśmiechali się po trochu, szeptali sobie na ucho różności i nie można im było
tego brać za złe, bo poeta Szekhar nie truǳił się wcale ukrywaniem, że odwieǳiny te
napełniały go niewymowną radością.

Imię Mandżari znaczy tyle, co „bukiecik” — i każdy przyznać musi, że est to prze-
śliczne imię, dla każde istoty ziemskie nader miłe, ale nie dość tego było Szekharowi
i nazwał ą: „Bukiecik wiosennych kwiatów”, a wszyscy luǳie rozsądni potrząsali głowami
i powtarzali: „O Boże… Boże… Boże!”.

W pieśniach o wiośnie, akie układał, Szekhar wysławiał zawsze „Bukiecik wiosennych
kwiatów”, a król uśmiechał się i rzucał nań znaczące spo rzenia, zaś poeta wiǳąc to,
uśmiechał się także.

Pewnego dnia król spytał: — Czy pszczoła nie ma nic innego do roboty, ak brzęczeć
w przedsionku pałacu wiosny?

Odpowieǳiał poeta: — O tak, musi ona także zbierać słodki nektar z kwiatów wio-
sennych i nim się upa ać.

Wszyscy obecni w przybytku królewskim zaśmiali się z te odpowieǳi, a podobno
śmiała się także królewna Adżita z tego, iż służebna e przy ęła imię nadane e przez
poetę. Zaś Mandżari czuła w duszy radość wielką.

Tak łączy się w życiu prawda i błąd, a do tego, co Bóg stwarza, człowiek doda e własną
przyozdobę.

To tylko edno, co śpiewał poeta, było prawdą czystą. Śpiewał o Krisznie, boskim
kochanku, i o ego umiłowane Radha, o pierwiastku męskim i żeńskim istnie ących
od przedwiecza, nucił pieśń starą ak świat o cierpieniu nieprzemĳa ącym i o rozkoszy
niema ące końca, a każdy, od żebraka do króla, stwierǳał prawǳiwość owych pieśni we
własnym sercu. Pieśni poety były na ustach wszystkich. Przy na słabszym blasku księżyca
i gdy powiał leciuchny choćby wiatr letni, pieśni ego wytryskały niezliczonymi głosy
z okien, podwórzy, z łódek na rzece i spośród cienia drzew przydrożnych.
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Tak biegły dni szczęśliwe, niezmącone niczym. Poeta śpiewał, król nasłuchiwał, a wszy-
scy obecni głośno ob awiali swó zachwyt. Mandżari idąc ku rzece, zawsze przechoǳiła
obok domu pieśniarza, cień za kotarą balkonu poruszał się ciągle, a z dala dolatywały
brzęki złotych ǳwoneczków.

Właśnie w tym czasie porzucił pewien poeta swe mie sce roǳinne na południu i ru-
szył w zwycięskim pochoǳie po wszystkich kra ach świata. Przybył też do Amarapury,
królestwa Nara ana. Stanął przed tronem i zanucił pieśń ku chwale króla. Wyzywał wszę-
ǳie na turnie królewskich pieśniarzy i zawsze odnosił zwycięstwo.

Król przy ął go z honorami i rzekł: — Poeto, witam cię łaskawie!
A poeta Pundarik odrzekł dumnie: — Królu, proszę o turnie !
Szekhar, pieśniarz królewski, nie wieǳiał wcale, ak ma być rozegrana ta walka muz,

i przez całą noc nie mógł spać. Ile razy przymknął oczy, wyłaniała się z ciemności olbrzy-
mia postać słynnego Pundarika z pochyloną nieco na bok dumną głową i zakrzywionym
niby ostra szabla nosem.

Zadrżało serce w piersi biednego Szekhara, gdy dnia następnego wstąpił na arenę
teatru wypełnionego ludem po brzegi.

Skłonił się z nieśmiałym uśmiechem przed współzawodnikiem. Pundarik odpowie-
ǳiał dumnym skinieniem i śmie ąc się zwycięsko, obrócił lice ku licznemu gronu towa-
rzyszących mu wielbicieli.

Szekhar spo rzał w górę ku otoczonemu zasłoną balkonowi, a dusza ego pozdrowiła
ukochaną słowami: „Jeśli zwyciężę ǳisia , edyna mo a, to imię two e wielbione bęǳie
przez wieki!”.

Rozległo się uderzenie trąb. Tłum powstał z mie sc z okrzykiem: „Niech ży e król!”.
Nara an wkroczył do sali otulony w fałǳisty biały płaszcz. Szedł powoli, niby chmura
esienna, a potem usiadł na tronie.

Pundarik wystąpił i uczyniła się wielka cisza. Podniósł głowę, wypiął pierś i głosem
piorunowym począł sławić króla Nara ana. Słowa ego uderzały ak spienione fale o mury
i przenikały do głębi słuchaczy, wstrząsa ąc nimi z mocą wielką. Zręczność, z aką imię
Nara ana tłumaczył na różne sposoby, przewĳa ąc każdą ego literę przez sploty swych
wierszy, zapierała dech słuchaczom.

Kiedy skończył i za ął swe mie sce, brzmiał eszcze długo głos ego w całe sali i odbĳał
się echem w tysiącach serc oniemiałych słuchaczy. Uczeni mistrze, którzy wraz z nim
przybyli ze stron dalekich, podnieśli prawice i zawołali: „Brawo!”.

Król spo rzał na Szekhara, tenże podniósł omglony bólem wzrok na swego pana.
Potem zerwał się ak raniony eleń, pełen rozpaczy. Oblicze ego było blade, onieśmielony
ak ǳiewczyna drżał cały, a młoǳieńcza ego, smukła postać podobna była do napięte
struny lutni, która za na lże szym dotknięciem rozśpiewać się musi tonami.

Zaczął z cicha, spuściwszy głowę. Pierwszych wierszy nie można było pochwycić Poeta, Po edynek, Poez a
uchem. Potem ednak wyprostował się, a czysty ego, słodki głos uniósł się w górę ak
rozedrgana płomienista chmura.

Zaczął starą legendą z zamierzchłych czasów, opiewa ącą ǳie e królewskiego rodu,
i śpiewał o bohaterstwie ego przodków oraz niewysłowione ich szlachetności od czasów
pradawnych aż do dni ostatnich. Utkwił wzrok w królu, a w spo rzeniu ego malowała
się wielka, niezmierzona miłość do dynastii, aką on i cały lud w sercu chował swoim.
Słowa płynęły ku tronowi niby dym kaǳidlany i obe mowały go prze rzystym obłokiem.
Zakończył tak: — Panie, zaprawdę, można mnie prześcignąć zręczną grą zimnych słów,
ale nikt nie może czuć większe nade mnie miłości ku tobie!

Łzy napełniły oczy słuchaczy, a mury budynku zadrżały od okrzyków zachwytu.
Pundarik, słysząc te ogólne ob awy uczuć, potrząsnął ma estatycznie głową. Potem

powstał i rzucił w tłum pogardliwe pytanie: — I cóż est wyższego ponad słowo? —
I edne chwili zamilkł tłum cały.

Pundarik zaczął teraz ze zdumiewa ącą uczonością wywoǳić, że od samego początku
świata słowo było wszystkim, bo sam Bóg est — słowem.

Przywiódł ogromną ilość dowodów zaczerpniętych z pism świętych i z tego materiału
zbudował słowu ołtarz tak wysoki, iż ze szczytu ego królowało nad wszystkim, co est
na ziemi i niebie. Na koniec powtórzył znowu potężnym głosem: — I cóż est wyższego
ponad słowo?
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Spo rzał dumnie wokół, ale nikt nie miał odwagi przy ąć wyzwania, przeto usiadł
z wolna, niby lew, który właśnie nasycił się do woli ciałem i krwią swe ofiary. Uczeni
bramimi zawołali znowu: „Brawo!”. Król zamilkł ze zdumienia, a poeta Szekhar uczuł, że
wobec te niesłychane uczoności est wprost niczym. Na ten ǳień zapasy były skończone
i zebrani rozeszli się.

Naza utrz zaczął pierwszy Szekhar pieśń swo ą. Opiewał ǳień, w którym fletnia mi-
łosna po raz pierwszy zmąciła ciszę lasu Brindy. Pasterki nie wieǳiały, kto gra i skąd
pieśń dolatu e. Raz wydało się, że płynie z wiatrem południowym, czasem znów brzmia-
ła od strony chmur sunących ponad wzgórzami. Płynęła, niosąc poselstwo z kra u, gǳie
wschoǳi słońce, i wiła się pasmem westchnień i mgłą tęsknoty od strony doliny zachodu.
Gwiazdy były, zda się, klawiaturą ta emniczego tego instrumentu, przepa a ącego melo-
dią nocne marzenia. Muzyka płynęła z wszystkich stron ednocześnie, od pól i ga ów,
od drożyn, otoczonych żywopłotami głogów, i pustynnych gościńców, od strony asnego
szafiru nieba i syte zieleni łąk. Pasterki nie rozumiały eszcze te pieśni i nie wieǳiały,
co oznacza tęsknota tuląca się w głębi ich serduszek. Do oczu napływały im łzy, a życie
wyrywało się z piersi i dążyło ku otchłani śmierci, by się w nie pogrążyć na zawsze.

Szekhar zapomniał o tłumie słuchaczy, zapomniał, że toczy walkę ze współzawod-
nikiem potężnym. Czuł się samotny, otaczały go eno myśli własne, szeleszczące wokół
niby listowie drzewa, poruszane letnim powiewem. Stał i nucił pieśń o flecie miłosnym,
a przed oczyma miał postać utworzoną z cienia i lekkiego pobrzęku cichych, dalekich
kroków.

Skończył i usiadł. Niewysłowione uczucie tęsknego upo enia, nieokreślone i bezkre-
sne, przeniknęło słuchaczy tak, że zapomnieli wyrazić swego uznania. Gdy ukoiły się
fale tego wzruszenia, stanął Pundarik przed tronem i wezwał swego współzawodnika, by
ob aśnił, kto est kochankiem, a kto kochanką. Mówiąc to, spozierał wokoło wzrokiem
pełnym pychy na swoich zwolenników, a po chwili zapytał znowu: — Kim est kochanek
Kriszna, a kim kochanka Radha?

Nie doczekawszy się odpowieǳi, począł ob aśniać etymologię tych słów i wykła-
dał ich znaczenie w na rozmaitsze sposoby. Ze zręcznością niezrównaną przesunął przed
oniemiałymi słuchaczami wszystkie na zawilsze systematy filozoficzne szkół na odmien-
nie szych. Odǳielał od siebie litery owych imion, pęǳił e wkoło szalonym wirem, sma-
gał, deptał, niweczył biczem nieubłagane logiki, aż padły w proch i znikły. Potem ednak
pode mował e na nowo, ko arzył, nadawał im odmienne znaczenie i czynił cuda, na akie
nie było stać na bystrze szego słowotwórcy.

Uczeni popadli w ekstazę, głośno ob awiali swe uwielbienie, a tłum im przytaki-
wał, podda ąc się ułuǳie, że oto ǳiś, w ich oczach, cudem intelektu rozdarta została do
ostatniego strzępka ciemna opona osłania ąca prawdę. Owo mistrzostwo zachwyciło ich
do tego stopnia, że zapomnieli spytać, czy poza ową zasłoną rzeczywiście zna dowała się
prawda.

Król sam oniemiał z poǳiwu. Atmosfera oczyszczona została zupełnie z wszelkich
uro eń poetycznych, a świat, okryty do niedawna zieloną runią wiosny, wyglądał teraz ak
szeroki, wyśmienicie i równo wybrukowany gościniec.

Ludowi wydało się, że pieśniarz ich to mały chłopiec biegnący obok olbrzyma, który
z pewnością nieugiętą kroczy poprzez świat słów i myśli, wdeptu ąc w ziemię wszystkie
trudności i przeszkody z łatwością niezmierną. Po raz pierwszy przyszło im na myśl, że
poez e Szekhara są śmiesznie proste i ǳiecinne, tak że każdy mógłby sam sporząǳić takie
same. Nie było w nich nic nowego ani trudnego do po ęcia, nie były też poucza ące ani
niezbędne nikomu.

Król usiłował znaczącymi spo rzeniami zachęcić swego poetę do ostatniego wysiłku.
Ale Szekhar nie zwracał na nic uwagi i sieǳiał, milcząc, na swoim mie scu.

Wówczas król rozgniewał się, powstał, zd ął ze swego zawo u sznur pereł, uwieńczył
nim głowę Pundarika, a wszyscy zebrani ob awili ednogłośnie swą aprobatę. Z góry od
strony balkonu dobiegł lekki szelest, niby szmer porusza ące się szaty, i pobrzęk złotych
ǳwoneczków. Szekhar wstał z sieǳenia i wyszedł.

Noc była ciemna. Wąski sierp ubywa ącego księżyca siał słabe światło. Poeta wy ął Samobó stwo,
Rozczarowaniez sza swe rękopisy i rozrzucił po podłoǳe. Niektóre z nich zawierały pierwsze ego
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wiersze, o których uż niemal zapomniał. Przerzucał karty i odczytywał urywki. Wydały
mu się wszystkie nęǳne i bez treści, wiǳiał w nich eno słowa puste i naiwne rymy.

Potargał tedy eden po drugim i rzucił w ogień, mówiąc: — Tobie e składam w ofie-
rze, o piękny, połysku ący płomieniu. Przez cały ciąg owych daremnie straconych lat
aśniałeś w sercu moim. Gdyby serce mo e było złotem, wyszłoby świetne z te próby
ogniowe . Ale est ono eno kawałkiem porosłe trawą darniny, przeto pozostanie zeń
mała garstka popiołu.

Noc coraz głębsza nadpływała powoli. Szekhar otworzył okna. Pokrył łoże swo e bia-
łymi kwiatami, które kochał na barǳie , aśminem, tuberozami i chryzantemami, potem
zaś zniósł do edne komnaty wszystkie lampy, akie posiadał, i zaświecił e. Następnie
wmieszał do czary miodu sok tru ącego korzenia, wypił ten napó i położył się na posła-
niu.

Nagle zabrzękły w przedsionku złote obrączki, a powiew wiatru przyniósł do wnętrza
rozkoszny zapach.

Poeta zamknął oczy. — O, pani mo a — wyszeptał — nareszcie ulitowałaś się nad
sługą i przybywasz do mnie!

Odpowieǳiał mu głos słodki: — Poeto mó , przyszłam do ciebie!
Szekhar otworzył oczy i u rzał przy łożu postać niewieścią. Wiǳiał ą ak przez mgłę

i wydało mu się, że est to twór uczyniony z cienia, owego cienia, który tak długo prze-
chowywał w na ta nie sze skrytce swego serca. Teraz, w ostatnie goǳinie życia, wychylił
się ów cień na świat, by mu ukazać swo e oblicze.

Postać rzekła: — Jestem królewna Adżita! — Ostatnim wysiłkiem uniósł się poeta
na posłaniu, a królewna szepnęła mu do ucha: — Król popełnił wobec ciebie niesprawie-
dliwość. Tyś to, poeto mó , odniósł zwycięstwo, a a przybyłam uwieńczyć two e czoło!

Powieǳiawszy to, zd ęła ze skroni wieniec kwiatów, złożyła go na głowie poety, a Sze-
khar padł martwy na łoże.
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