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Głowa Meduzy
Perseusz był synem Danae, a ona córką królewską. Kiedy był jeszcze malutki, jacyś niegodziwi ludzie zamknęli go wraz z matką w skrzyni i rzucili na morze. Wiatr dął rześko i odegnał skrzynię daleko od brzegu, a wzburzone fale miotały nią na wszystkie strony. Danae
tuliła dziecko do piersi i drżała ze strachu, że jakaś ogromna fala może ich pogrzebać pod
swoim spienionym grzbietem. Ale skrzynia płynęła sobie dalej, nie tonąc i nie obracając się
dnem do góry, a gdy nadeszła noc, podpłynęła tak blisko jakiejś wyspy, że zaplątała się w sieć
rybaka, który wyciągnął ją na suchy piasek. Wyspa nazywała się Serifos, a władał nią król
Polidektes, który, jak się okazało, był bratem tego rybaka.
Ów rybak, mogę wam to z przyjemnością powiedzieć, był człowiekiem niezwykłe ludzkim
i sprawiedliwym. Okazał wiele życzliwości Danae i jej malutkiemu synkowi i nie przestawał
darzyć ich przyjaźnią, dopóki Perseusz nie wyrósł na pięknego młodzieńca, niezwykle silnego, dzielnego i zręcznie władającego bronią. Ale na długo przedtem król Polidektes ujrzał
dwoje obcych – matkę i dziecko – którzy przybyli do jego królestwa w pływającej skrzyni.
A że nie był tak dobry i przyjazny jak jego brat rybak, postanowił wysłać Perseusza na jakąś niebezpieczną wyprawę, w której chłopiec poniósłby niechybną śmierć, potem zaś wyrządzić straszliwą krzywdę samej Danae. Zły król długo dumał i starał się wymyślić coś strasznie
niebezpiecznego, czego mógłby się podjąć młody człowiek. A kiedy wreszcie wpadł na pomysł, który mógł przynieść tak tragiczne skutki, jakich pragnął, posłał po młodego Perseusza.
Młodzieniec przybył do pałacu i zastał króla siedzącego na tronie.
– Perseuszu – rzekł król Polidektes uśmiechając się do niego chytrze – wyrosłeś na bardzo
pięknego młodzieńca. Zarówno ty, jak i twoja czcigodna matka zaznaliście wiele dobrego ode
mnie i od mego szlachetnego brata rybaka, sądzę więc, że bez wielkiej przykrości spłaciłbyś
część swego długu.
– Ach, Wasza Królewska Mość – odparł Perseusz – chętnie zaryzykowałbym życie, by to
zrobić.
– A więc dobrze – mówił dalej król z przebiegłym uśmiechem na wargach. – Chcę ci zaproponować małą przygodę, a ponieważ jesteś dzielnym i przedsiębiorczym chłopcem, na
pewno uznasz to za wyjątkowe szczęście, że będziesz miał tak rzadką sposobność, aby się
wyróżnić. Otóż musisz wiedzieć, mój dobry Perseuszu, że zamierzam poślubić piękną księżniczkę Hippodamię; a jest w takich razach zwyczajem ofiarować narzeczonej w darze coś
niezwykle rzadkiego i wyszukanego. Przyznam, że byłem w niejakim kłopocie, nie wiedząc,
gdzie znaleźć coś, co mogłoby zadowolić wytworny smak księżniczki. Ale oto dzisiejszego
ranka, pochlebiam sobie, udało mi się wreszcie wymyślić coś odpowiedniego.
– I to ja mogę pomóc Waszej Królewskiej Mości w zdobyciu tej rzeczy? – zawołał z entuzjazmem Perseusz.
– Możesz, jeżeli jesteś tak odważny, jak myślę – odpowiedział król Polidektes z niezwykłą
łaskawością. – Podarkiem zaręczynowym, który zapragnąłem ofiarować pięknej Hippodamii,
jest głowa Gorgony Meduzy z jej wężowymi kędziorami; i ufam, drogi Perseuszu, że mi ją
przyniesiesz. A ponieważ zależy mi na tym, by dojść do porozumienia z księżniczką, im prędzej wyruszysz na poszukiwanie Gorgony, tym większą mi sprawisz przyjemność.
– Wyruszę w drogę jutro rano – odparł Perseusz.
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– Zrób tak, proszę cię, dzielny młodzieńcze – powiedział król. – I pamiętaj, Perseuszu, odcinając głowę Gorgony postaraj się ciąć równo, by nie naruszyć jej wyglądu. Musisz dostarczyć ją w jak najlepszym stanie, aby zaspokoić wyszukany smak pięknej księżniczki Hippodamii.
Perseusz opuścił pałac, ale ledwie oddalił się na pewną odległość, Polidektes wybuchnął
śmiechem; cieszył się bowiem ten niegodziwy monarcha, że młodzieniec wpadł tak łatwo w
sidła. Lotem błyskawicy rozeszła się wieść, że Perseusz podjął się odciąć głowę Meduzy o
wężowych splotach. Radość była powszechna, bo mieszkańcy wyspy byli równie niecni jak
ich król i z niczego by się bardziej nie cieszyli, niż gdyby Danae i jej synowi przytrafiło się
coś bardzo złego. Zdaje się, że jedynym dobrym człowiekiem na całej nieszczęsnej wyspie
Serifos był nasz rybak. Tak więc kiedy Perseusz przechodził obok nich, ludzie wytykali go
palcem, robili głupie miny, mrugali do siebie porozumiewawczo i kpili z niego tak głośno, jak
tylko pozwalała im odwaga.
– Ho, ho! – pokrzykiwali – już mu te węże Meduzy pokażą! Otóż trzeba wam wiedzieć, że
w tych czasach żyły trzy Gorgony; a były to najdziwaczniejsze i najstraszliwsze potwory,
jakie ludzkie oko widziało od stworzenia świata i jakich nikt nie ujrzy w przyszłości. Nie
wiem doprawdy, do jakich stworów czy straszydeł mam je przyrównać. Były to siostry i wydawało się, że jest w nich cień podobieństwa do kobiet, ale w rzeczywistości były z gatunku
wstrętnych i złośliwych smoków. Trudno sobie zaiste wyobrazić, jak ohydnymi stworami
były te trzy siostrzyczki. Nie uwierzycie, kiedy wam powiem, że na głowie każdej z nich zamiast włosów rosło sto ogromnych węży, a wszystkie były żywe, wiły się, kurczyły i skręcały, wysuwając swe jadowite języki z rozdwojonym żądłem na końcu! Zęby Gorgon wyglądały
jak strasznie długie kły, ręce miały z brązu, a ciała ich pokrywała łuska, która – chociaż nie z
żelaza – była równie twarda i mocna. Miały także skrzydła i mogę was zapewnić, że były one
naprawdę wspaniałe, bo każde pióro tych skrzydeł było z czystego, jasnego, połyskującego,
wypolerowanego złota i niewątpliwie musiał to być olśniewający widok, kiedy Gorgony
przelatywały w promieniach słońca.
Ale gdy ludziom zdarzyło się czasem dostrzec wysoko w górze odblask tej połyskującej
jasności, rzadko zatrzymywali się, aby popatrzeć, lecz uciekali i chowali się, jak mogli najszybciej. Myślicie może, że bali się ukąszenia węży, które służyły Gorgonom za włosy, albo
lękali się, że wstrętne kły odgryzą im głowy, a brązowe szpony rozszarpią ich na kawałeczki?
No cóż, takie niebezpieczeństwo również groziło, ale nie było ono największe i najtrudniejsze
do uniknięcia. Bo najgorsze w tych strasznych Gorgonach było to, że kiedy jakiś nieszczęsny
śmiertelnik raz tylko utkwił wzrok w ich twarzy, natychmiast, nieodwołalnie zmieniał się z
istoty z krwi i kości w zimny, martwy kamień!
Tak więc, jak łatwo zrozumieć, przygoda, którą niegodziwy król Polidektes wymyślił dla
niewinnego młodzieńca, była naprawdę bardzo niebezpieczna. Sam Perseusz, kiedy dokładnie
przemyślał całą sprawę, musiał przyznać, że ma bardzo niewielką szansę, żeby wyjść z niej
cało, i że raczej przemieni się w kamienny posąg, niż wróci z głową Meduzy o wężowych
włosach. Bo nie mówiąc już o innych trudnościach, był jeden szkopuł, który dałby się we
znaki komuś znacznie starszemu niż on. Nie tylko bowiem musiał walczyć z tym złotoskrzydłym, twardołuskim, długozębym, miedzianorękim, wężowłosym monstrum, nie tylko musiał
je zabić, lecz musiał to uczynić z zamkniętymi oczami lub – przynajmniej – bez jednego
choćby spojrzenia na wroga, z którym się zmagał. W przeciwnym wypadku, w chwili gdy
podniesie ramię, by zadać cios, skamienieje i stać będzie z podniesioną ręką przez stulecia, aż
wiatr i deszcz skruszą go na proch. Smutny byłby to koniec dla młodzieńca, który chciał dokonać wielu dzielnych czynów i długo cieszyć się szczęściem na tym jasnym i pięknym świecie.
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Te smutne myśli tak go przygnębiły, że nie mógł się zdobyć na powiedzenie matce o tym,
czego się podjął. Wziął więc tarczę, przypasał miecz i przeprawił się z wyspy na ląd stały,
gdzie usiadł w jakimś ustronnym miejscu, ledwie wstrzymując się od płaczu.
Kiedy jednak tak siedział zatroskany, usłyszał tuż obok jakiś glos.
– Perseuszu – mówił głos – dlaczego jesteś smutny?
Perseusz uniósł głowę znad rąk, w których skrywał twarz, i oto co ujrzał: chociaż sądził, że
jest zupełnie sam, w tym ustroniu był jakiś nieznajomy. Był to żywy, inteligentny i bardzo
sprytnie wyglądający młodzieniec z płaszczem przerzuconym przez ramię, dziwną czapką na
głowie, śmiesznie powyginanym kijem w ręku i krótkim, zakrzywionym mieczem zwisającym u boku. Postać miał niezwykle zwinną i ruchliwą, jak ktoś przywykły do ćwiczeń gimnastycznych i doskonale potrafiący skakać i biegać. A co najważniejsze, ów nieznajomy miał
wygląd tak pogodny, roztropny i pomocny (chociaż było w nim także coś psotnego na dodatek), że Perseusz poczuł, jak mu się nastrój poprawia przez samo tylko patrzenie na niego. A
poza tym, ponieważ był naprawdę odważnym chłopcem, bardzo się zawstydził, że ktoś przyłapał go na płaczu, jakby był bojaźliwym uczniakiem, chociaż mimo wszystko może wcale
nie było powodu do rozpaczy. Więc otarł oczy i odpowiedział nieznajomemu całkiem energicznie, starając się przybrać jak najbardziej dziarską minę.
– Nie jestem smutny – powiedział – tylko pogrążony w myślach o pewnej przygodzie, której się podjąłem.
– Ach, tak – rzekł nieznajomy. – Świetnie, opowiedz mi wszystko, a kto wie, czy nie będę
mógł ci się przydać. Dopomogłem już wielu młodym ludziom w przygodach, które z początku wyglądały bardzo niewesoło. Może nawet słyszałeś o mnie. Mam niejedno imię, ale Żywe
Srebro1 pasuje do mnie nie gorzej niż inne. Powiedz mi, jakie masz kłopoty, a obgadamy
wszystko i zobaczymy, co da się zrobić.
Słowa i zachowanie nieznajomego wprowadziły Perseusza w zupełnie inny nastrój. Postanowił opowiedzieć o swoich kłopotach, bo przecież i tak nie mogło mu się przytrafić nic gorszego, a było bardzo możliwe, że nowy znajomy da mu jakąś radę, która mu wyjdzie na dobre. Więc w kilku słowach zaznajomił go z sytuacją: jak to król Polidektes chciał mieć głowę
Meduzy o wężowych splotach w darze zaręczynowym dla pięknej księżniczki Hippodamii i
jak on, Perseusz, przyrzekł mu zdobyć ją, a teraz lęka się, że się obróci w kamień.
– A wielka by to była szkoda – powiedział Żywe Srebro ze swym łobuzerskim uśmieszkiem. – Byłby z ciebie wcale niebrzydki marmurowy posąg, to prawda, i upłynęłoby wiele
stuleci, zanim byś się zupełnie pokruszył; ale każdy uważa, że lepiej być młodzieńcem przez
kilka lat niż kamiennym posągiem przez całe wieki.
– Och, znacznie lepiej! – wykrzyknął Perseusz, a w oczach znów stanęły mu łzy. – A ponadto co uczyniłaby moja droga matka, gdyby jej ukochany syn obrócił się w kamień?
– No, no, miejmy nadzieję, że sprawa nie skończy się aż tak źle – powiedział pocieszającym tonem Żywe Srebro. – Jeśli ktokolwiek może ci pomóc, to właśnie ja. Moja siostra i ja
zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żebyś wyszedł cało z tej przygody, chociaż wygląda
ona bardzo paskudnie.
– Siostra? – powtórzył Perseusz.
– Tak, siostra – powiedział nieznajomy. – Jest bardzo mądra, zapewniam cię; a co do mnie,
też nigdy nie brak mi konceptu, cokolwiek on jest wart. Jeśli będziesz dzielny i roztropny i
jeżeli posłuchasz naszych rad, możesz się na razie nie obawiać, że zamienisz się w kamienny
posąg. Ale przede wszystkim musisz wypolerować swą tarczę tak dokładnie, żebyś mógł jak
w lustrze dostrzec w niej swoją twarz.

1

Ż y we Sr eb r o (rtęć, nazywana żywym srebrem, po łacinie: mercurius) – Merkury, rzymski odpowiednik
Hermesa, greckiego boga handlu, żeglugi, kupców i złodziei, posła bogów.
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Perseuszowi wydało to się dość dziwnym początkiem wyprawy; uważał bowiem, że jest
rzeczą znacznie ważniejszą, żeby jego tarcza była dość mocna, by go obronić przed brązowymi szponami Gorgony, niż żeby błyszczała i odbijała jego twarz. Doszedł jednak do wniosku, że Żywe Srebro wie lepiej niż on, co należy robić, więc zabrał się natychmiast do dzieła i
wyszorował tarczę z takim zapałem i tak sumiennie, że wkrótce lśniła jak księżyc w czas
żniw. Żywe Srebro spojrzał na nią z uśmiechem i pokiwał głową na znak uznania. Potem
zdjął swój zakrzywiony miecz i przypasał go Perseuszowi zamiast tego, który młodzieniec
miał u boku.
– Tylko mój miecz nadaje się do tego celu – powiedział. – Klinga jest tak świetnie zahartowana, że przetnie stal i brąz z równą łatwością, co delikatną gałązkę. A teraz ruszajmy w
drogę. Naszym następnym zadaniem jest odnaleźć Trzy Siwe Niewiasty, które powiedzą nam,
gdzie szukać Nimf.
– Trzy Siwe Niewiasty! – zawołał Perseusz, który uznał, że jest to tylko jeszcze jedna
trudność w tej przygodzie. – A kimże one są, jeżeli wolno spytać? Nigdy w życiu o nich nie
słyszałem.
– To bardzo dziwne staruszki – odparł ze śmiechem Żywe Srebro. – Mają do spółki tylko
jedno oko i jeden ząb. Ponadto musisz szukać ich w świetle gwiazd albo o wieczornym
zmierzchu, bo nigdy nie pokazują się, kiedy świeci słońce lub księżyc.
– Ale po cóż tracić czas na te Trzy Siwe Niewiasty! – powiedział Perseusz. – Czy nie byłoby lepiej wyruszyć od razu na poszukiwanie straszliwych Gorgon?
– Nie, nie – odpowiedział jego przyjaciel. – Jest dużo do zrobienia, zanim trafisz do Gorgon. Nie ma rady, trzeba wytropić te staruszki; a kiedy się z nimi spotkamy, Gorgony na
pewno nie będą już daleko. Chodź, czas ruszyć w drogę!
Perseusz nabrał już takiego zaufania do rozwagi swego towarzysza, że nie sprzeciwiał się
więcej i oświadczył, że gotów jest rozpocząć swą wyprawę. Ruszyli więc i szli dość żwawo –
ba, tak żwawo, że Perseuszowi trudno było dotrzymać kroku zwinnemu towarzyszowi. Prawdę mówiąc, wpadła mu do głowy dziwna myśl, że Żywe Srebro ma parę skrzydlatych trzewików, które naturalnie bardzo pomagają mu w marszu. I jeszcze jedno: kiedy Perseusz spoglądał na niego z boku, kątem oka, zdawało mu się, że widzi skrzydełka po obu stronach jego
głowy; co prawda, kiedy patrzył wprost, nic takiego nie było widać, była tylko dziwna czapeczka. Tak czy inaczej, wygięty kij był niewątpliwie bardzo wygodny i pozwalał mu iść tak
szybko, że Perseusz, chociaż był wyjątkowo ruchliwym chłopcem, zaczynał tracić oddech.
– Hej! – zawołał wreszcie Żywe Srebro, który, szelma bo szelma, doskonale wiedział, jak
trudno było Perseuszowi dotrzymać mu kroku. – Weź ten kij, bo potrzebujesz go znacznie
bardziej niż ja. Czy na wyspie Serifos nikt nie chodzi szybciej od ciebie?
– Potrafiłbym chodzić wcale nieźle – powiedział Perseusz rzucając chytre spojrzenie na
nogi swego towarzysza – gdybym tylko miał parę skrzydlatych trzewików.
– Musimy się postarać o taką parę dla ciebie – odpowiedział Żywe Srebro.
Ale laska tak dobrze wspierała Perseusza, że nie czul już najmniejszego zmęczenia. Wydawało się doprawdy, że ożyła w jego dłoni i użycza mu jakiejś cząstki swego życia. Obaj szli
teraz raźnym krokiem prowadząc ożywioną rozmowę, a Żywe Srebro opowiadał tyle zabawnych historii o swoich przygodach i o tym, jak jego bystry koncept przydawał mu się w różnych sytuacjach, że Perseusz zaczął go uważać za naprawdę wspaniałego człowieka. Było
oczywiste, że zna świat – a nic nie ma takiego uroku dla młodego człowieka jak przyjaciel,
który posiada taką właśnie wiedzę. Perseusz słuchał gorliwie w nadziei, że to, co usłyszy, i
jemu rozjaśni trochę w głowie.
W końcu przypomniał sobie, że Żywe Srebro napomknął raz o siostrze, która miała udzielić im pomocy w oczekującej ich przygodzie.
– Gdzie ona jest? – spytał. – Czy spotkamy ją wkrótce?
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– Wszystko we właściwym czasie – odparł jego towarzysz. – Ale musisz wiedzieć, że moja
siostra jest zupełnie inna niż ja. Jest bardzo poważna i roztropna, rzadko się uśmiecha, a nigdy
nie śmieje, i ściśle przestrzega zasady, żeby nie odzywać się ani słówkiem, jeżeli nie ma czegoś szczególnie mądrego do powiedzenia. Również przysłuchuje się tylko bardzo mądrym
rozmowom.
– Ojej! – wykrzyknął Perseusz. – Ze strachu nie będę mógł powiedzieć ani jednego słowa.
– Jest to istotnie osoba pełna zalet, zapewniam cię – mówił dalej Żywe Srebro. – Wszystkie sztuki i nauki ma w małym palcu. Krótko mówiąc, jest tak niesłychanie mądra, że różni
ludzie nazywają ją wcieloną mądrością. Jeżeli mam być szczery, to na mój gust ma w sobie za
mało życia; i jestem pewien, że nie uważałbyś jej za tak przyjemnego towarzysza podróży jak
ja. Ale mimo wszystko ma swoje zalety, a przy spotkaniu z Gorgonami zobaczysz, że ci się
przyda.
Tymczasem zrobiło się całkiem ciemno. Podróżni znaleźli się teraz w bardzo dzikim i pustynnym miejscu, porosłym zmierzwionymi krzakami i tak cichym i opuszczonym, jakby nikt
nigdy tam nie mieszkał i nawet tamtędy nie przejeżdżał. W szarym mroku, który gęstniał z
każdą chwilą, wszystko wydawało się odludne i niegościnne. Perseusz rozejrzał się wkoło z
bardzo strapioną miną i zapytał swego towarzysza, czy mają jeszcze dużo do przejścia.
– Pss! Pss! – szepnął tamten. – Bądź cicho! To jest właśnie miejsce i pora na spotkanie z
Trzema Siwymi Niewiastami. Pilnuj się, żeby cię nie dostrzegły, zanim ty ich nie zobaczysz,
bo chociaż mają we trzy jedno oko, jest ono tak bystre, jak pół tuzina normalnych oczu.
– A co mam robić, kiedy je spotkamy? – spytał Perseusz.
Żywe Srebro wyjaśnił mu, jak Trzy Siwe Niewiasty manewrują swoim jedynym okiem.
Otóż miały zwyczaj posługiwać się nim na zmianę, jakby była to para okularów czy raczej
(co by im bardziej odpowiadało) rodzaj monokla. Kiedy jedna z nich potrzymała oko jakiś
czas, wyjmowała je z oczodołu i odstępowała którejś z sióstr, ta zaś natychmiast umieszczała
je w swojej czaszce i rozkoszowała się oglądaniem świata. Łatwo zatem zrozumieć, że tylko
jedna z Trzech Siwych Niewiast coś widziała, podczas gdy dwie pozostałe znajdowały się w
całkowitej ciemności; a ponadto w momencie gdy oko przechodziło z ręki do ręki, żadna z
nieszczęsnych staruszek nie była w stanie nic zobaczyć. Słyszałem w życiu o bardzo wielu
dziwnych rzeczach, a i widziałem niejedno – ale nic chyba nie można porównać z tymi Trzema Siwymi Niewiastami, które spoglądają na świat jednym jedynym okiem.
Podobnie myślał i Perseusz, którego zdumienie nie miało granic, był jednak skłonny przypuszczać, że jego towarzysz żartuje sobie z niego i że takich staruszek w ogóle nie ma na
świecie.
– Wkrótce się przekonasz, czy mówię prawdę – powiedział Żywe Srebro. – Uwaga! Cicho!
Pss! Pss! Właśnie tam idą!
Perseusz wytężył wzrok w wieczornym zmierzchu i istotnie w niewielkiej odległości dostrzegł we wskazanym kierunku Trzy Siwe Niewiasty. Przy tak słabym oświetleniu nie widział dokładnie, jak wyglądają, zauważył tylko, że mają długie siwe włosy. A kiedy podeszły
bliżej, zobaczył, że dwie z nich mają pusty oczodół w środku czoła. Ale na samym środku
czoła trzeciej siostry widniało bardzo duże, błyszczące i świdrujące oko, które lśniło jak wielki brylant osadzony w pierścieniu, wydawało się niezwykle przenikliwe i Perseusz nie mógł
się oprzeć myśli, że posiada ono dar widzenia pośród najciemniejszej nocy równie dobrze, jak
w południe. Siła wzroku trzech osób zespoliła się i stopiła w tym jednym.
Tak więc trzy stare panie poruszały się na ogół tak swobodnie, jakby widziały wszystkie
jednocześnie. Ta, która miała właśnie oko w czole, prowadziła dwie inne za ręce, cały czas
rzucając wkoło przenikliwe spojrzenia – tak przenikliwe, że Perseusz obawiał się, by nie
przejrzała na wylot gęstej kępy krzaków, za którą on i Żywe Srebro się ukryli. Wielkie nieba!
To byłoby po prostu straszne znaleźć się w zasięgu tak bystrego oka.
Ale zanim dotarły do kępy krzaków, jedna z Trzech Siwych Niewiast nagle przemówiła.
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– Siostro! Siostro Trwogo! – zawołała. – Już dość długo masz oko. Teraz moja kolej.
– Zostaw mi je jeszcze na chwilę, siostro Zmoro – odpowiedziała Trwoga. – Zdawało mi
się, że dostrzegłam coś za tymi krzakami.
– No to co z tego? – odparła Zmora z irytacją. – Czy ja nie potrafię równie łatwo jak ty zajrzeć w gęste zarośla? Oko należy do mnie tak samo jak do ciebie i umiem się nim posługiwać
równie dobrze jak ty, a może nawet trochę lepiej. Koniecznie chcę teraz popatrzeć!
Ale w tym momencie trzecia siostra, która nazywała się Kostucha, także zaczęła się skarżyć twierdząc, że teraz jest jej kolej i że Trwoga i Zmora chcą zatrzymać oko wyłącznie na
swój użytek. Żeby zakończyć sprzeczkę, stara pani Trwoga wyjęła oko z czoła i położyła je
na wyciągniętej dłoni.
– Niech jedna z was je sobie zabierze – zawołała – i dajcie spokój tej niemądrej zwadzie.
Co do mnie, z zadowoleniem pogrążę się na chwilę w gęsty mrok. Ale zabierajcie szybko to
oko, bo będę musiała wetknąć je z powrotem do własnej czaszki!
Zmora i Kostucha wyciągnęły natychmiast dłonie i skwapliwie macały nimi na wszystkie
strony starając się zabrać oko z ręki Trwogi. Ale ponieważ obie były ślepe, niełatwo im było
znaleźć jej rękę. Trwoga zaś, która w tym momencie była pogrążona w takiej samej ciemności jak Kostucha i Zmora, nie umiała połączyć swej dłoni z ręką którejś z sióstr, aby włożyć w
nią oko. Tak więc (jak to łatwo spostrzeżecie nawet połówką oka, moi mądrzy mali słuchacze) te czcigodne starowinki znalazły się w niezwykłym kłopocie. Bo chociaż oko lśniło i
błyszczało jak gwiazda w dłoni Trwogi, Trzy Siwe Niewiasty nie mogły dojrzeć nawet najmniejszego przebłysku światła i pozostawały w całkowitej ciemności właśnie dlatego, że tak
bardzo pragnęły widzieć.
Żywe Srebro, serdecznie ubawiony widokiem Kostuchy i Zmory szukających po omacku
oka i wymyślających Trwodze i sobie nawzajem, ledwie powstrzymywał się, by nie wybuchnąć głośnym śmiechem.
– Teraz kolej na ciebie! – szepnął Perseuszowi. – Szybko, szybko, szybko, zanim któraś z
nich zdąży włożyć sobie oko do głowy! Rzuć się na nie i wyrwij Trwodze oko z ręki!
W mgnieniu oka, nim jeszcze Trzy Siwe Niewiasty zaprzestały swej sprzeczki, Perseusz
wyskoczył zza kępy krzaków i zawładnął cenną zdobyczą. Cudowne oko zalśniło jasnym blaskiem w jego dłoni i zdawało się spoglądać na niego z chytrą minką, jak gdyby gotowe było
zamrugać, gdyby tylko obdarzono je w tym celu powiekami. Ale Siwe Niewiasty nie miały
pojęcia o tym, co zaszło, a ponieważ każda przypuszczała, że któraś z jej sióstr jest w posiadaniu oka, znowu zaczęły się kłócić.
Wreszcie Perseusz, który nie chciał narażać tych czcigodnych niewiast na większe przykrości, niż to było konieczne, doszedł do wniosku, że należy wytłumaczyć, co się stało.
– Moje miłe panie – powiedział – proszę was, nie gniewajcie się na siebie nawzajem. Jeżeli ktoś tu zawinił, to tylko ja, ja bowiem mam honor dzierżyć w mej dłoni wasze niezmiernie błyszczące, wspaniałe oko.
– Ty? Ty masz nasze oko? A kto ty właściwie jesteś? – wrzasnęły wszystkie naraz Trzy
Siwe Niewiasty, bo oczywiście okropnie się przestraszyły na dźwięk obcego głosu i na wiadomość, że ich oko znalazło się w rękach kogoś, kogo nie znały. – Ach, cóż zrobimy, siostry?
Co zrobimy? Wszystkie jesteśmy pogrążone w ciemnościach! Daj nam nasze oko! Daj nam
nasze jedyne, drogocenne oko! Masz dwoje własnych! Oddaj nam nasze oko!
– Powiedz im – szepnął Żywe Srebro Perseuszowi – że dostaną z powrotem swoje oko, jak
tylko powiedzą ci, gdzie można znaleźć Nimfy, które mają latające trzewiki, magiczną sakiewkę i czapkę niewidkę.
– Moje drogie, miłe, czcigodne panie – zwrócił się Perseusz do Trzech Siwych Niewiast –
nie ma powodu do wpadania w panikę. Nie jestem bynajmniej złym człowiekiem. Odzyskacie
swoje oko, zdrowe i jaśniejsze niż przedtem, jak tylko mi powiecie, gdzie mam znaleźć Nimfy.
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– Nimfy! Na bogów, siostry! O jakie Nimfy mu chodzi? Jest bardzo wiele Nimf, jak mówią ludzie, takie, co polują w lasach, inne, które przebywają w pniach drzew, i jeszcze inne
mieszkające wygodnie w źródłach i rzekach. Nic o nich wszystkich nie wiemy. Jesteśmy stare, nieszczęśliwe kobiety, które wędrują po świecie o zmierzchu i które mają do spółki jedno
jedyne oko, a i to jedno im ukradłeś. Oddaj je nam, szlachetny przybyszu! Kimkolwiek jesteś,
oddaj je!
Przez cały ten czas Trzy Siwe Niewiasty wyciągały po omacku dłonie starając się za
wszelką cenę schwytać Perseusza. Ale on pilnie baczył, żeby trzymać się z dala od ich rąk.
– Szanowne panie – powiedział (bo matka nauczyła go, by zawsze przemawiał z wyszukaną grzecznością) – trzymam wasze oko mocno w dłoni i nie wypuszczę go z niej, póki nie
zechcecie mi powiedzieć, gdzie mam szukać tych Nimf. Mam na myśli Nimfy, które posiadają latające trzewiki, magiczną sakiewkę i... jakże się to nazywa... i czapkę niewidkę.
– Biada nam, siostry! Co też on mówi, ten młodzieniec? – wykrzykiwały jedna przez drugą
Trwoga, Zmora i Kostucha udając wielkie zdumienie. – Latające trzewiki, powiada! Toć
przecież gdyby był na tyle głupi, żeby je włożyć, nogi pofrunęłyby mu wyżej niż głowa. I ta
czapka niewidka! Jakaż to czapka uczyniłaby go niewidzialnym? Musiałaby chyba być dość
duża, żeby się pod nią cały schował! I jeszcze zaczarowana sakiewka! Ciekawa jestem, co to
w ogóle jest. Nie, nie, czcigodny cudzoziemcze! Nic ci nie potrafimy powiedzieć o tych cudownych przedmiotach. Masz dwoje własnych oczu, a my tylko jedno na całą naszą trójkę.
Łatwiej tobie znaleźć te wspaniałości niż takim starym ślepym babom jak my.
Słuchając tych słów Perseusz zaczął pomału wierzyć, że Trzy Siwe Niewiasty nie wiedzą o
niczym; a ponieważ przykro mu było, że naraził je na tyle przykrości, był już niemal gotów
zwrócić im oko i przeprosić je za to, że tak niegrzecznie im je wyrwał. Ale w tej właśnie
chwili Żywe Srebro złapał go za rękę.
– Nie daj się wystrychnąć na dudka! – zawołał. – Trzy Siwe Niewiasty to jedyne istoty na
świecie, które mogą ci powiedzieć, gdzie znajdziesz Nimfy; a jeżeli się tego nie dowiesz, nigdy nie zdołasz odciąć głowy Meduzy o wężowych splotach. Trzymaj mocno ich oko, a
wszystko pójdzie dobrze.
Jak się wkrótce okazało, Żywe Srebro miał rację. Mało jest rzeczy na świecie, o które ludzie dbają tak bardzo, jak o swój wzrok; a Trzy Siwe Niewiasty ceniły swoje jedyne oko tak
bezgranicznie, jak gdyby to były trzy pary oczu – a tyle właśnie powinny były mieć. Kiedy
więc zrozumiały, że nie mogą go inaczej odzyskać, powiedziały wreszcie Perseuszowi to, co
chciał wiedzieć. A ledwie to zrobiły, młodzieniec błyskawicznie i z niezwykłym uszanowaniem włożył oko do pustego oczodołu na czole jednej z nich, podziękował im za uprzejmość i
grzecznie je pożegnał. Zanim jednak znalazł się poza zasięgiem ich głosu, wybuchła między
nimi nowa awantura, bo okazało się, że oddał oko Trwodze, której kolej minęła w chwili,
kiedy zaczynała się cała przygoda z Perseuszem.
Żywię poważne obawy, że Trzy Siwe Niewiasty miały po prostu zwyczaj zakłócania panującej między nimi harmonii tego rodzaju sprzeczkami; wielka to szkoda – tym większa, że
nie mogły przecież dać sobie rady bez siebie i musiały, rzecz jasna, pozostać nierozłącznymi
towarzyszkami. A w ogóle to radziłbym tym wszystkim, którzy mają jedno oko na spółkę,
czy to braciom, czy siostrom, starym czy młodym, żeby okazywali sobie jak najwięcej wyrozumiałości i nie upierali się przy tym, by jednocześnie z niego korzystać.
A tymczasem Perseusz i Żywe Srebro śpieszyli już na poszukiwanie Nimf. Stare panie
dały im tak dokładne wskazówki, że znaleźli je dość szybko. Nimfy okazały się zupełnie inne
niż Zmora, Kostucha i Trwoga, bo nie były stare, lecz młode i piękne, a miast jednego jedynego oka każda z Nimf miała na własność dwoje niezwykle promiennych oczu, którymi bardzo łaskawie spoglądały na Perseusza. Wydawało się, że dobrze znają Żywe Srebro; a kiedy
ten opowiedział im o przygodzie, jaką przedsięwziął nasz młodzieniec, bez trudności zgodziły
się dać mu cenne przedmioty, które miały pod opieką. Najpierw przyniosły coś, co wyglądało
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jak mała torebka sporządzona z koźlej skóry i dziwacznie haftowana, i przykazały mu, żeby
bardzo dobrze jej pilnował. Była to magiczna sakiewka. Następnie wydobyły z ukrycia parę
trzewików czy też pantofelków, z których każdy miał przy obcasie dwa prześliczne skrzydełka.
– Włóż je na nogi, Perseuszu – powiedział Żywe Srebro. – Zobaczysz, że przez resztę naszej drogi iść będziesz tak lekko, jak tylko zapragniesz.
Perseusz zabrał się więc do wkładania jednego trzewika, drugi zaś położył na ziemi obok
siebie. Niespodziewanie jednak ten drugi trzewik rozpostarł swoje skrzydełka i zatrzepotał
nimi, oderwał się od ziemi i byłby niechybnie pofrunął, gdyby Żywe Srebro nie przyskoczył i
nie złapał go w locie.
– Musisz być uważniejszy – powiedział oddając trzewik Perseuszowi. – Pomyśl tylko, jak
bardzo przelękłyby się ptaki, gdyby nagle ujrzały wśród siebie latający pantofel.
Kiedy Perseusz wzuł wreszcie oba cudowne trzewiki, poczuł się nagle zbyt sprężysty, żeby
w ogóle kroczyć po ziemi. Zrobił dwa-trzy kroki – i posłuchajcie tylko! Od razu wzbił się w
powietrze, wysoko ponad głowy Nimf i swojego towarzysza, przy czym było mu bardzo
trudno opaść z powrotem na ziemię. Uskrzydlone trzewiki i inne im podobne przyrządy do
latania rzadko kiedy są łatwe w użyciu, dopóki człowiek trochę się do nich nie przyzwyczai.
Żywe Srebro śmiał się z niezamierzonych wyczynów swego towarzysza i powiedział mu, że
nie powinien się tak strasznie śpieszyć, bo musi poczekać jeszcze na czapkę niewidkę.
Czapkę tę – która przypominała hełm z kitą wspaniale powiewających piór – dobre Nimfy
trzymały już w pogotowiu. I wtedy zdarzyła się jedna z najniezwyklejszych chyba rzeczy, o
jakich wam w ogóle mówiłem. Bo oto na chwilę jeszcze przed jej włożeniem stal przed nimi
Perseusz, piękny młodzieniec o złotych kędziorach i różowych policzkach, z zakrzywionym
mieczem u boku i błyszczącą tarczą na ramieniu, cały jakby ulepiony z odwagi, dzielności i
cudownego światła. Lecz kiedy hełm opadł na jego białe czoło, nie było już ani śladu Perseusza! Nie było widać nic prócz pustki i powietrza! Zniknął nawet ów hełm, który okrył go
swą niewidzialną mocą!
– Gdzie jesteś, Perseuszu? – zapytał Żywe Srebro.
– Jak to gdzie? Oczywiście, że tu! – odrzekł bardzo spokojnie Perseusz, chociaż głos jego
zdawał się płynąć z przejrzystej atmosfery. – Jestem tam, gdzie byłem przed chwilą. Nie widzicie mnie?
– Właśnie, że nie – odpowiedział jego przyjaciel. – Jesteś ukryty pod hełmem. Ale skoro ja
cię nie widzę, tak samo nie uda się to Gorgonom. Chodź więc za mną, wypróbujemy twą
zręczność w posługiwaniu się uskrzydlonymi trzewikami.
Kiedy to mówił, skrzydełka na jego kapeluszu zatrzepotały, zupełnie jakby głowa chciała
oderwać się od ramion i pofrunąć, jednak cała jego postać uniosła się lekko w powietrze, a w
ślad za nim poszedł Perseusz. Kiedy wznieśli się na wysokość kilkuset stóp, młody człowiek
poczuł, jak wspaniale jest móc zostawić za sobą nudną ziemię i bujać w powietrzu jak ptak.
Była już głęboka noc. Perseusz popatrzył w górę, ujrzał jasny, krągły, srebrzysty księżyc i
przyszło mu na myśl, że właściwie mógłby niczego więcej nie pragnąć niż poszybować w
jego kierunku i spędzić na nim życie. Potem znów spojrzał w dół i zobaczył ziemię, jej morza
i jeziora, srebrne wstęgi rzek i ośnieżone szczyty gór, jej rozległe pola, ciemne plamy lasów,
jej białe, marmurowe miasta. Spowita w drzemiącej księżycowej poświacie, ziemia była tak
piękna jak sam księżyc lub najpiękniejsza z gwiazd. A wśród mnóstwa rzeczy Perseusz dostrzegł także wyspę Serifos, na której mieszkała jego ukochana matka. Niekiedy obaj zbliżali
się do jakiejś chmury, która z oddali wydawała się jakby utkana ze srebrnej wełny, lecz gdy
zanurzali się w nią, ogarniał ich chłód i wilgoć szarej mgły. Ale lot był tak szybki, że już po
chwili wynurzali się z chmury, by znów znaleźć się w blasku księżyca. W pewnej chwili wysoko szybujący orzeł wpadł prosto na niewidzialnego Perseusza. Najwspanialszego widoku
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dostarczały meteory, które rozbłyskiwały na niebie jak nagle rozpalone ogniska i przygaszały
blask księżyca na setki mil dokoła.
Lecąc tak obok swego towarzysza, Perseusz odniósł wrażenie, że słyszy szelest jakiejś
szaty koło siebie; dźwięk ten dochodził z przeciwnej strony niż ta, po której znajdował się
Żywe Srebro, a przecież tylko on był widzialny.
– Czyja to szata – zapytał – szeleści tak bez przerwy na wietrze tuż obok mnie?
– Ach, to jest suknia mojej siostry – odpowiedział Żywe Srebro. – Podróżuje wraz z nami,
tak jak ci przepowiedziałem. Bez jej pomocy nic byśmy nie zdziałali. Nie masz pojęcia, jaka
jest mądra. I jakie ma oczy! Przecież ona widzi ciebie w tej chwili tak wyraźnie, jak gdybyś
wcale nie był niewidzialny. I powiem ci nawet, że to ona pierwsza dostrzeże Gorgony.
Pędząc tak przez przestworza zbliżyli się do wielkiego oceanu i wkrótce się nad nim znaleźli. Daleko pod nimi fale przewalały się z hukiem na pełnym morzu, rozbijały się białą linią
o długie brzegi lub uderzały spienione o skaliste ściany z hukiem tak strasznym, że słychać go
było pod ziemią, chociaż wydawał się delikatnym gaworzeniem na wpół uśpionego dziecięcia, kiedy docierał do uszu Perseusza. Wtedy właśnie, tuż obok niego, odezwał się w powietrzu jakiś głos. Brzmiał jak głos kobiecy i był bardzo melodyjny; trudno go było, co prawda,
nazwać słodkim, ale był poważny i łagodny.
– Perseuszu – rzekł ów głos – tam są Gorgony.
– Gdzie? – wykrzyknął Perseusz. – Nie widzę ich.
– Na brzegu tej wyspy, tuż pod tobą – odrzekł głos. – Kamień rzucony twoją ręką upadłby
w sam ich środek.
– Mówiłem ci, że ona pierwsza dostrzeże Gorgony – powiedział Żywe Srebro do Perseusza. – I oto je masz!
W prostej linii pod sobą, jakieś dwa lub trzy tysiące stóp niżej, Perseusz dostrzegł małą
wysepkę, o której skaliste brzegi morze rozbijało się spienioną falą – wszędzie, z wyjątkiem
jednego miejsca, gdzie rozciągał się pas śnieżnobiałego piasku. Obniżył lot kierując się w tę
stronę i uważnie przyglądał się tej smudze jasności u stóp przepastnych, czarnych skał. I oto,
tam właśnie, były straszliwe Gorgony! Leżały pogrążone w głębokim śnie, uśpione hukiem
morza; bo trzeba było łoskotu, który by ogłuszył każdego innego, aby ukołysać do snu te
potworne istoty. Blask księżyca migotał na ich stalowych łuskach i złotych skrzydłach, które
nieruchomo spoczywały na piasku. Ich brązowe, odrażające szpony były wysunięte i zaciskały się na omywanych falą odłamach skał, ilekroć Gorgonom śniło się, że rozrywają na
strzępy jakiegoś nieszczęsnego śmiertelnika. Węże, które służyły im za włosy, wydawały się
również uśpione; lecz raz po raz któryś z nich prężył cielsko, podnosił łeb i wysuwał rozwidlony języczek poświstując sennie, po czym znów opadał między swych braci.
Gorgony przypominały jakieś straszliwe, gigantyczne owady – olbrzymie, złotoskrzydłe
żuki, ważki czy coś w tym rodzaju, jednocześnie odrażające i piękne. Tyle tylko, że były tysiąc albo milion razy większe. A jednocześnie było w nich także coś ludzkiego. Na szczęście
dla Perseusza leżały w takiej pozycji, że twarze ich były przed nim ukryte; bo gdyby choć na
chwilę w nie spojrzał, upadłby ciężko na ziemię jak pozbawiony czucia kamienny posąg.
– Teraz! – szepnął Żywe Srebro, który wciąż szybował przy boku Perseusza. – Nadszedł
dla ciebie czas działania. Spiesz się, bo jeśli któraś z nich się przebudzi, będzie za późno!
– Ale którą mam zaatakować? – spytał Perseusz wyciągając miecz i opuszczając się jeszcze niżej. – Wszystkie wyglądają tak samo. Wszystkie mają wężowe sploty. Która z nich jest
Meduzą?
Należy wiedzieć, że Meduza była jedyną z tych potwornych istot, której głowę Perseusz
mógł odciąć. Jeżeli chodzi o dwie pozostałe Gorgony, to choćby miał najostrzejszy miecz,
jaki istniał na świecie, i godzinami nim ciął, nie zrobiłby im najmniejszej krzywdy.
– Bądź ostrożny – odezwał się ten sam spokojny głos, który przedtem już mówił do niego.
– Jedna z Gorgon poruszyła się we śnie i właśnie ma się przewrócić na drugi bok. To Meduza.
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Nie patrz na nią! Jej widok obróciłby cię w kamień! Patrz na odbicie jej twarzy i postaci w
jasnym zwierciadle twojej tarczy.
Perseusz teraz dopiero pojął, dlaczego Żywe Srebro tak usilnie nalegał, żeby on wypolerował tarczę. W jej powierzchni mógł bezpiecznie oglądać odbicie twarzy Gorgony. Istotnie
widniało tam to potworne oblicze, odbite w lśniącym metalu, oblane światłem księżyca,
ujawniające całą swą potworność. Węże, którym ich jadowita natura nie pozwalała zapaść w
głęboki sen, wiły się nieprzerwanie wokół czoła. Była to najstraszniejsza i najbardziej okrutna
twarz, jaką ktokolwiek kiedykolwiek widział czy choćby usiłował sobie wyobrazić, a jednak
było w niej jakieś dziwne, groźne, brutalne piękno. Gorgona miała oczy zamknięte i wciąż
spoczywała pogrążona w głębokim śnie; lecz w jej rysach czaił się wyraz niepokoju, jak gdyby potwór był trapiony złym snem. Jej białe kły zgrzytały, miedziane szpony ryły piasek.
Węże zdawały się uczestniczyć w snach Meduzy, bo były teraz bardziej niespokojne.
Zwijały się w niesforne węzły, wyprężały złowrogo i nie otwierając ślepi unosiły setki syczących łbów.
– Teraz, teraz! – szepnął Żywe Srebro, który zaczynał się niecierpliwić. – Rzucaj się na
potwora!
– Ale zachowaj spokój – dodał poważny, melodyjny głos u boku młodzieńca. – Lecąc w
dół patrz w swoją tarczę i bacz, byś nie chybił za pierwszym ciosem.
Perseusz zniżył ostrożnie lot nie spuszczając oka z odbicia twarzy Meduzy w swojej tarczy. Im bardziej się do niej zbliżał, tym straszniejsze stawało się wężowe oblicze i metalowe
cielsko potwora. Wreszcie zawisł nad nim na odległość ramienia i podniósł swój miecz, lecz
w tej samej chwili wszystkie węże na głowie Gorgony groźnie wyprężyły się do przodu, a ona
sama otworzyła oczy. Ale obudziła się za późno. Miecz był ostry, cios spadł z szybkością
błyskawicy i głowa okrutnej Meduzy odskoczyła od ciała!
– Wspaniale! – wykrzyknął Żywe Srebro. – Pośpiesz się i wrzuć szybko jej głowę do magicznej sakiewki.
Ku zdumieniu Perseusza mała haftowana torba, którą zawiesił sobie na szyi i która dotąd
była nie większa od zwykłej sakiewki, natychmiast urosła tak bardzo, że mogła pomieścić
głowę Meduzy. Perseusz błyskawicznie schwycił ją wraz z wijącymi się wężami i wrzucił do
worka.
– Twoje zadanie zostało wykonane – rzekł spokojny głos. – Teraz odlatuj, bo Gorgony
zrobią wszystko, by pomścić śmierć Meduzy.
I naprawdę odlot był konieczny, bo Perseusz nie dokonał swego czynu w zupełnej ciszy i
brzęk jego miecza, syk węży i odgłos głowy Meduzy toczącej się po mokrym piasku obudziły
dwa pozostałe potwory. Siedziały przez chwilę sennie przecierając oczy brązowymi pazurami, a wszystkie węże na ich głowach wyprężyły się pełne zdumienia i jadowitej złości na coś,
czego jeszcze nie znały. Lecz gdy Gorgony dostrzegły łuskowate i bezgłowe ciało Meduzy,
gdy zobaczyły jej złote skrzydła, zmierzwione i na pół rozpostarte na piasku, podniosły tak
straszliwy wrzask, że trudno było go słuchać. A węże! Te wydały z siebie ustokrotniony syk,
na który odpowiedziały im z magicznej sakiewki węże Meduzy.
Rozbudziwszy się na dobre Gorgony natychmiast wzbiły się w powietrze wywijając miedzianymi pazurami, zgrzytając ohydnymi kłami i tak wściekle bijąc ogromnymi skrzydłami,
że sporo złotych piór im wypadło i sfrunęło w dół na brzeg. Tam, być może, leżą do dzisiaj
rozproszone. Gorgony, powtarzam, wzbiły się w górę i rozglądały się groźnie w nadziei, że
zamienią kogoś w kamień. Gdyby Perseusz spojrzał im w twarz lub wpadł w ich szpony, jego
biedna matka nigdy by już nie mogła ucałować swego syna! Ale on pilnie uważał, żeby patrzeć w drugą stronę; a ponieważ miał na głowie czapkę niewidkę. Gorgony nie wiedziały, w
jakim kierunku mają go ścigać. A ponadto nie omieszkał zrobić jak najlepszego użytku ze
swych uskrzydlonych trzewików i szybko wzbił się w górę na milę albo więcej.
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Na tej wysokości, gdzie wrzaski tych obrzydliwych potworów były już słabo słyszalne,
wziął kurs prosto na wyspę Serifos, aby zanieść głowę Meduzy królowi Polidektesowi.
Brak mi czasu, żeby wam opowiedzieć o różnych cudownych przygodach, jakie przydarzyły się Perseuszowi w drodze do domu: na przykład o tym, jak zabił odrażającego potwora
morskiego, gdy ten zamierzał pożreć piękne dziewczę; czy o tym, jak zamienił potężnego
olbrzyma w kamienną górę pokazawszy mu głowę Meduzy. Jeżeli macie jakieś wątpliwości,
możecie którego dnia pojechać do Afryki i sami obejrzeć sobie tę górę, która do dziś nosi
imię starożytnego olbrzyma.
Nasz dzielny Perseusz dotarł jednak w końcu do wyspy, gdzie tak bardzo pragnął ujrzeć
swą drogą matkę. Ale w czasie jego nieobecności niegodziwy król traktował Danae tak podle,
że zmuszona była ratować się ucieczką i szukać schronienia w jednej ze świątyń, gdzie kilku
starych, zacnych kapłanów okazało jej niezwykłą dobroć. Ci dobrzy kapłani i ów poczciwy
rybak, który kiedyś udzielił gościny Danae i malutkiemu Perseuszowi znalazłszy ich w pływającej skrzyni, byli chyba jedynymi ludźmi na wyspie starającymi się zacnie postępować.
Wszyscy inni mieszkańcy, a także sam król Polidektes, zachowywali się wyjątkowo wstrętnie
i nie zasługiwali na nic lepszego niż to, co miało się teraz zdarzyć.
Nie znalazłszy matki w domu Perseusz udał się prosto do pałacu i został natychmiast
wprowadzony przed królewskie oblicze. Polidektes bynajmniej się nie ucieszył na jego widok, bo w swej niegodziwej duszy żywił przez cały czas nadzieję, że Gorgony rozerwą na
strzępy i pożrą biednego chłopca. Widząc go jednak zdrowym i całym zrobił najbardziej zadowoloną minę, na jaką go było stać, i zapytał Perseusza, jak mu się powiodło.
– Czy dotrzymałeś przyrzeczenia? – powiedział. – Czy przyniosłeś mi głowę Meduzy o
wężowych splotach? Jeżeli nie, młodzieńcze, drogo cię to będzie kosztowało. Muszę bowiem
mieć ślubny podarunek dla pięknej księżniczki Hippodamii, a nie ma rzeczy, która by ją równie ucieszyła.
– Tak, przyniosłem, Wasza Królewska Mość – odpowiedział Perseusz ze spokojną miną,
jakby to nie było nic nadzwyczajnego, że tak młody człowiek dokonał takiego czynu. – Przynoszę głowę Meduzy wraz z wężowymi splotami.
– Czy być może? Pokaż mi ją, proszę – powiedział król Polidektes. – Musi to być niezmiernie zajmujący widok, jeśli prawdą jest, co opowiadają podróżni!
– Wasza Królewska Mość ma rację – odparł Perseusz. – Jest to istotnie przedmiot, który
przykuwa wzrok każdego, kto nań spojrzy. I jeśli Wasza Królewska Mość uzna to za stosowne, radziłbym ogłosić święto i wezwać wszystkich poddanych, by mogli podziwiać ten niebywały stwór. Niewielu z nich, jak sądzę, widziało głowę Gorgony i może niewielu ją kiedykolwiek zobaczy!
Król dobrze wiedział, że jego poddani to zgraja leniwych łajdaków i że, jak wszyscy leniwi
ludzie, chętnie oglądają różne ciekawostki. Posłuchał więc rady młodzieńca i rozesłał na
wszystkie strony gońców i heroldów, każąc im dąć w trąby na rogach ulic, na targowiskach i
rozstajnych drogach i wezwać wszystkich, aby przybyli na dwór. Zgodnie z rozkazem ściągnęła zewsząd ogromna masa nicponiów i włóczykijów, a wszyscy oni z czystej złośliwości
byliby strasznie radzi, gdyby Perseuszowi przytrafiło się coś złego w czasie jego spotkania z
Gorgonami. Jeżeli w ogóle byli na wyspie jacyś dobrzy ludzie (a mam szczerą nadzieję, że
byli, chociaż ta opowieść nic o nich nie mówi), to zostali spokojnie w domu, pilnując swoich
spraw i doglądając dzieci. Tak czy inaczej większość mieszkańców pobiegła ile sił w nogach
do pałacu, tłocząc się i rozpychając łokciami, aby być jak najbliżej balkonu, na którym pojawił się Perseusz z haftowaną sakiewką w ręku.
Na podwyższeniu, z którego był doskonały widok na balkon, siedział potężny król Polidektes w otoczeniu swoich niegodziwych doradców, a wokół nich stanęli półkolem jego
usłużni dworacy. Monarcha, doradcy, dworzanie, poddani – wszyscy spoglądali w napięciu na
Perseusza.
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– Pokaż nam głowę! Pokaż nam głowę! – krzyczeli ludzie, a w krzyku ich była taka zawziętość, jak gdyby zamierzali rozszarpać Perseusza na strzępy, jeśli nie zadowoli ich żądania. – Pokaż nam głowę Meduzy o wężowych splotach!
Uczucie żalu i litości owładnęło młodzieńcem.
– O królu Polidektesie – zakrzyknął – i wy, ludzie! Boli mnie serce, że mam wam pokazać
głowę Gorgony.
– Ach, co za łotr i tchórz – wyli ludzie, bardziej jeszcze rozjuszeni niż przedtem. – Kpi sobie z nas! Nie ma głowy Gorgony! Pokaż nam jej głowę, jeżeli ją masz, bo inaczej weźmiemy
twój własny łeb i zagramy nim w piłkę nożną!
Niegodziwi doradcy szepnęli królowi do ucha jakąś złą radę, dworacy mruknęli zgodnym
chórem, że Perseusz okazał brak szacunku ich panu i władcy, a wielki król Polidektes skinął
dłonią i rozkazał mu srogim, głębokim, władczym głosem pokazać głowę Meduzy – jeśli mu
życie miłe.
– Pokaż mi głowę Gorgony albo utnę ci twoją!
Perseusz westchnął.
– Natychmiast! – powtórzył Polidektes głosem potężnym jak trąba.
I kiedy głowa nagle ukazała się w górze, w mgnieniu oka niegodziwy król Polidektes, jego
źli doradcy i wszyscy zawzięci poddani byli już tylko kamiennymi wizerunkami monarchy i
jego ludu. Wszyscy zostali utrwaleni po wsze czasy w postaci i pozycji, w jakiej byli w tym
momencie! Kiedy spojrzeli na potworną głowę Meduzy, zamienili się wszyscy w biały marmur! A Perseusz wrzucił głowę do torby i poszedł do swej drogiej matki, aby powiedzieć jej,
że nie musi się już bać złego króla Polidektesa.
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Złotodajna moc
Był sobie kiedyś bardzo bogaty człowiek, a do tego król, imieniem Midas. Miał on córeczkę, o której nikt nigdy oprócz mnie nie słyszał i której imienia albo nigdy nie znałem, albo
zupełnie nie pamiętam. Tak więc, ponieważ lubię nadawać małym dziewczynkom przedziwne
imiona, postanowiłem ją nazwać Złotorzęsą.
Król Midas kochał złoto bardziej niż wszystko inne na świecie. Swoją królewską koronę
cenił głównie z tej przyczyny, że była zrobiona z tego szlachetnego kruszcu. Jeżeli kochał coś
lub kogoś bardziej czy choćby w przybliżeniu tak bardzo, to tym kimś była jedna mała panienka, która bawiła się wesoło u stóp tronu swojego ojca. Ale im goręcej kochał Midas swą
córkę, tym bardziej pożądał i poszukiwał bogactwa. Myślał – głupiec! – że najlepsze, co może
uczynić dla drogiego dziecięcia, to pozostawić mu w spadku najogromniejszy stos żółtych
błyszczących monet, jaki usypano od stworzenia świata. Tak więc wszystkie swe myśli i cały
swój czas poświęcił temu jedynemu celowi. Jeżeli kiedykolwiek zdarzyło mu się spojrzeć na
złociste obłoki o zachodzie słońca, żałował, że nie są z prawdziwego złota i że nie może ich
bezpiecznie ukryć w swoim skarbcu. A kiedy mała Złotorzęsa wybiegała mu na spotkanie z
pękiem jaskrów i lwich paszczy w rękach, mówił: – Ho, ho, dziecino, gdyby te kwiaty były
tak złote, jak wyglądają, byłyby warte zbierania!
A przecież w dawnych latach, zanim jeszcze obłędna żądza bogactwa zdołała nim tak doszczętnie owładnąć, król Midas był bardzo rozmiłowany w kwiatach. Założył wtedy ogród, w
którym hodował największe, najpiękniejsze i najwonniejsze róże, jakie widział lub wąchał
którykolwiek śmiertelnik. Róże nadal rosły w ogrodzie, równie duże, równie piękne i równie
wonne, jak wtedy, kiedy król Midas spędzał długie godziny wpatrując się w nie i wdychając
ich woń. Dziś jednak jeśli w ogóle na nie spoglądał, to tylko po to, aby obliczyć, ile byłby
wart ogród, gdyby każdy z niezliczonych różanych płatków był cienką płytką złota. I chociaż
kiedyś przepadał za muzyką (wbrew niemądrej historyjce o jego uszach, które rzekomo przypominały uszy osła), jedyną muzyką dla biednego Midasa był teraz brzęk uderzających o siebie monet.
W końcu (bo ludzie zawsze coraz bardziej głupieją, jeżeli nie dbają o to, by wciąż mądrzeć) Midas zrobił się tak strasznie niemądry, że nie mógł już niemal oglądać ani dotykać
przedmiotów, które nie były ze złota. Odtąd zwykł spędzać znaczną część dnia w ciemnym,
ponurym pomieszczeniu w podziemiach pałacu. Tu właśnie przechowywał swoją fortunę. Do
tej posępnej ciemnicy – bo niewiele się to różniło od zwykłego lochu – Midas udawał się
zawsze, kiedy chciał zaznać szczególnego szczęścia. Zaryglowawszy dokładnie drzwi, brał
worek złotych monet, złoty puchar wielkości miednicy, ciężką sztabę złota lub miarkę złotego
piasku i taszczył to wszystko z ciemnych kątów izby w jedyne miejsce, gdzie przez więzienne
okienko padał jasny, wąziutki promień słońca. Cenił ten promień tylko dlatego, że jego skarb
nie lśniłby bez niego. Potem liczył monety w worku, podrzucał wysoko sztabę złota i chwytał
ją znowu, kiedy spadała, przesiewał w palcach złoty piasek, podziwiał zabawne odbicie swej
twarzy w wypolerowanej powierzchni pucharu i szeptał sam do siebie:
– O Midasie, bogaty królu Midasie, jakże jesteś szczęśliwy!
Ale jego twarz, która szczerzyła do niego zęby z gładkiej powierzchni pucharu, mogła
wzbudzać tylko śmiech. Wydawało się, że jest świadoma głupoty jego zachowania i złośliwie
sobie z niego pokpiwa.
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Midas mówił o sobie, że jest szczęśliwym człowiekiem, ale czuł, że nie jest jeszcze tak
szczęśliwy, jak by mógł być. Nigdy nie zazna prawdziwej rozkoszy, dopóki cały świat nie
stanie się jego własnym skarbcem, pełnym złotego kruszcu, który będzie jego wyłączną własnością.
Otóż nie muszę chyba przypominać tak mądrym małym ludzikom jak wy, że w tamtych
dawnych, dawnych czasach, kiedy król Midas żył na świecie, działo się wiele różnych rzeczy,
które my uznalibyśmy za niezwykłe, gdyby zdarzyły się za naszego życia i w naszym kraju.
Za to i dziś dzieje się wiele rzeczy, które nie tylko nam wydają się cudowne, bo także ludzie z
tamtych dawnych czasów patrzyliby na nie z wytrzeszczonymi oczami. Na ogół uważam, że
nasze czasy są dziwniejsze, ale bez względu na to, jak jest naprawdę, muszę dalej ciągnąć
swoją opowieść.
Pewnego dnia, kiedy Midas jak zwykle napawał się widokiem swoich skarbów, nagle dostrzegł, że na stosy złota pada cień. Podniósł oczy i cóż ujrzał? Postać nieznajomego, który
stał w jasnej, wąskiej smudze słońca. Był to młody człowiek o wesołej, rumianej twarzy. Może dlatego, że wyobraźnia króla Midasa wszystkiemu nadawała żółty odcień, a może z jakiejś
innej przyczyny nie mógł on oprzeć się wrażeniu, że uśmiech, z którym nieznajomy mu się
przygląda, ma w sobie jakąś złotą poświatę. Istotnie, chociaż zasłaniał sobą słońce, nagromadzone skarby jaśniały silniejszym blaskiem niż przedtem. Nawet najodleglejsze kąty korzystały z pewnej jego cząstki i rozjaśniały się jakby języczkami płomienia i iskierkami ognia,
kiedy nieznajomy się uśmiechał.
Midas wiedział, że starannie przekręcił klucz w zamku i że żaden śmiertelnik nie mógł siłą
włamać się do jego skarbca, więc oczywiście doszedł do wniosku, że jego gość musi być kimś
więcej niż zwykłym śmiertelnikiem. Nie ma sensu mówić wam, kim był. W tamtych czasach,
kiedy ziemia była czymś stosunkowo nowym, sądzono, że jest ona schronieniem istot obdarzonych nadnaturalną mocą, które ni to w zabawie, ni to poważnie, interesują się troskami i
radościami mężczyzn, kobiet i dzieci. Midas już wcześniej spotykał takie istoty i nie żałował
bynajmniej, że znowu widzi jedną z nich. Bo doprawdy nieznajomy miał tak pogodny, łagodny, by nie rzec dobroczynny, wygląd, że byłoby nierozsądne podejrzewać go o jakieś niecne
zamiary. O wiele bardziej prawdopodobne było, że przybył, by wyświadczyć Midasowi łaskę.
A jakaż mogła to być łaska, jeśli nie pomnożenie jego bogactwa?
Nieznajomy rozejrzał się po izbie, a gdy jego świetlany uśmiech roziskrzył już wszystkie
znajdujące się tam złote przedmioty, zwrócił się znów w stronę Midasa.
– Jesteś bogatym człowiekiem, drogi Midasie! – rzekł. – Wątpię, czy jakiekolwiek cztery
ściany na ziemi zawierają tyle złota, ile ty zdołałeś nagromadzić w tej izbie.
– Powiodło mi się dość dobrze... dość dobrze – odparł Midas niezadowolonym tonem. –
Ale ostatecznie to tylko drobiazg, jeśli się zważy, że zgromadzenie tego wszystkiego trwało
całe życie. Gdyby człowiek mógł pożyć z tysiąc lat, miałby dość czasu, żeby się wzbogacić!
– Jak to! – wykrzyknął obcy. – Więc nie jesteś zadowolony? Midas potrząsnął głową.
– A cóż, proszę, zdołałoby cię zadowolić? – zapytał nieznajomy. – Chciałbym to wiedzieć,
ot tak, z prostej ciekawości.
Midas zamyślił się. Miał niejasne przeczucie, że ten nieznajomy, ze swym złocistym blaskiem w pogodnym uśmiechu, przybył tu po to, aby spełnić jego najśmielsze pragnienia, i że
jest władny to uczynić. Był to więc właśnie ów szczęśliwy moment, kiedy wystarczyło mu
tylko przemówić, aby otrzymać każdą osiągalną i pozornie nieosiągalną rzecz, o którą przyjdzie mu ochota poprosić. Więc myślał, myślał i myślał, oczami wyobraźni widząc piętrzące
się jedna na drugiej olbrzymie góry złota, ale nie potrafił wyobrazić sobie góry wystarczająco
potężnej.
Wreszcie król Midas wpadł na cudowny pomysł – chyba tak cudowny jak błyszczący kruszec, który tak umiłował. Podnosząc głowę spojrzał w twarz świetlanego gościa.

104

– No cóż, Midasie – rzekł nieznajomy – widzę, że wreszcie znalazłeś coś, co cię zadowoli.
Powiedz mi, jakie masz życzenie.
– Tylko jedno – odpowiedział Midas. – Znużony jestem zbieraniem mych skarbów w tak
wielkim trudzie, po to tylko, by stwierdzić, że stos jest tak niewielki, chociaż zrobiłem
wszystko, co w mojej mocy. Pragnę, by wszystko, czego się dotknę, zmieniało się w złoto!
Uśmiech nieznajomego stał się tak promienny, że zdawał się wypełniać całą izbę na kształt
słońca wdzierającego się nagle w cienistą dolinę, w której żółte jesienne liście – bo tak wyglądały bryłki i ziarenka złota – leżą rozrzucone w łunie światła.
– Złototwórcza moc! – wykrzyknął. – Doprawdy, mój przyjacielu, zasługujesz na uznanie,
że wpadłeś na tak znakomity pomysł. Ale czy jesteś pewny, że da ci ona zadowolenie?
– Jakżeby mogła mnie zawieść? – powiedział Midas.
– I nigdy nie będziesz żałował, że ją posiadasz?
– Cóż mogłoby mnie do tego skłonić? – zapytał Midas. – Nie pragnę nic więcej do pełnego
szczęścia.
– Niech więc się stanie, jak chcesz – odrzekł nieznajomy machając ręką na pożegnanie. –
Jutro o wschodzie słońca zostaniesz obdarzony złototwórczą mocą.
Postać nieznajomego zajaśniała tak bardzo, że Midas wbrew woli zamknął oczy. Kiedy je
znów otworzył, ujrzał już tylko w izbie żółty promień słońca, a wokół siebie blask drogocennego metalu, którego gromadzeniu poświęcił całe życie.
Czy Midas spał tej nocy tak jak zazwyczaj, o tym historia milczy. Ale czy spał, czy czuwał, umysł jego był zapewne w takim samym stanie, co umysł dziecka, któremu na rano obiecano nową śliczną zabawkę. W każdym razie, dzień ledwie wstał za wzgórzami, kiedy król
Midas, już zupełnie rozbudzony, zaczął obmacywać wszystko wokół łóżka, starając się dotknąć przedmiotów, które były w zasięgu jego ramion. Tak bardzo pragnął sprawdzić, czy
złototwórcza moc została mu istotnie dana, jak mu to przyrzekł nieznajomy. Dotknął więc
palcem krzesła koło łóżka i kilku innych przedmiotów, ale z bolesnym rozczarowaniem spostrzegł, że wszystkie one są nadal z tego samego materiału co przedtem. Ba, przeraził się nawet, że ów świetlany gość tylko mu się przyśnił albo że chciał z niego po prostu zakpić.
A cóż by to było za nieszczęście, gdyby po tych wszystkich wspaniałych snach Midas musiał się zadowolić niewielką ilością złota, jaką potrafił zdobyć zwykłymi sposobami, zamiast
móc tworzyć je jednym dotknięciem dłoni!
Była to jeszcze tylko szarość wczesnego świtu, jedynie na skraju nieba widniała jaśniejsza
smużka, ale Midas nie mógł jej dostrzec. Leżał niepocieszony, bolejąc nad ruiną swoich nadziei, i pogrążał się w coraz głębszym smutku aż do chwili, kiedy pierwszy promień słońca
zaświecił przez okno i ozłocił pułap nad jego głową. Midasowi zdawało się, że ten jasny,
żółty promień odbija się w jakiś niezwykły sposób w białej pościeli łóżka. Przyjrzał się jej
dokładniej – i jakież było jego zdumienie i zachwyt, kiedy stwierdził, że to zwykłe płótno
przemieniło się w coś, co wygląda jak tkanina sporządzona z najczystszego i najbardziej promiennego złota! Wraz z pierwszym promieniem słońca przybyła do niego złototwórcza moc!
Midas zerwał się na równe nogi i w szale radości zaczął biegać po pokoju, chwytając
wszystko, co mu wpadło w ręce. Złapał jeden ze słupków podpierających baldachim i ten stał
się natychmiast żłobkowaną złotą kolumną. Odsłonił okno, żeby wyraźniej widzieć cuda, które czyni – i chwast firanki zaciężył mu nagle w dłoni, zmieniony w bryłę złota. Potem wziął
ze stołu książkę. Przy pierwszym dotknięciu przybrała wygląd jednego z tych wspaniale
oprawionych tomów o złoconych brzegach, jakie się często spotyka w naszych czasach, ale
kiedy przesunął palcami po kartkach, stała się wiązką złotych płytek, na których cała jej treść
stała się nieczytelna. Midas ubrał się w pośpiechu i zachwycił się widząc, że jest odziany we
wspaniały strój ze złotej tkaniny, która zachowała swą miękkość i giętkość, chociaż ciążyła
mu nieco swą wagą. Wyjął z kieszeni chustkę do nosa obrębioną przez małą Złotorzęsą; chu-
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steczka również była ze złota, a równe, ładne ściegi szyte rączką drogiego dziecięcia obiegały
teraz jej brzegi złotą nicią!
Trudno powiedzieć dlaczego, ale ta ostatnia przemiana nie bardzo się spodobała królowi
Midasowi. Wolałby, żeby robótka jego córeczki pozostała dokładnie taka, jaka była, kiedy
Złotorzęsa wdrapała mu się na kolana i dała mu ją do ręki.
Ale nie warto było trapić się taką drobnostką. Midas wyjął z kieszeni okulary i włożył je
na nos, żeby lepiej widzieć, co robić w tych czasach nie znano jeszcze okularów dla zwykłych
ludzi, ale królowie już je nosili; bo inaczej skąd by je wziął Midas? Ale kuswemu wielkiemu
zakłopotaniu stwierdził, że chociaż okulary były doskonałe, absolutnie nic przez nie nie widzi. Była to najnormalniejsza rzecz w świecie: kiedy je odjął, okazało się, że przezroczyste
kryształy są płytkami żółtego metalu i rzecz jasna nie mają wartości jako okulary, chociaż są
cenne jako złoto. Midasowi wydało się trochę niewygodne, że przy całych swoich bogactwach nigdy nie będzie dość bogaty, żeby posiadać parę nadających się do użytku okularów.
– Nie jest to mimo wszystko takie ważne – powiedział sobie filozoficznie. – Trudno oczekiwać jakiejś naprawdę dobrej rzeczy, której nie towarzyszyłyby drobne niedogodności. Dla
złototwórczej mocy warto poświęcić przynajmniej parę okularów, jeśli już nie wzrok! Moje
własne oczy będą mi służyć do zwykłych celów, a mała Złotorzęsa wkrótce będzie dość duża,
żeby mi czytać.
Mądry król Midas tak się puszył swoim powodzeniem, że w pokoju zrobiło mu się nagle
za ciasno. Zszedł więc po schodach i uśmiechał się widząc, że poręcz zmienia się w sztabę
gładkiego złota w miarę, jak przesuwa po niej dłonią. Nacisnął klamkę (która przed chwilą
była jeszcze z mosiądzu, ale stała się złota, kiedy dotknęły jej jego palce) i wyszedł do ogrodu. Los chciał, że znalazł tam mnóstwo pięknych róż w pełnym rozkwicie i wiele innych mających śliczne pączki lub zaczynających się rozwijać. W lekkim wietrzyku poranka wydzielały cudowną zaiste woń, a delikatny rumieniec ich płatków był jednym z najwspanialszych
widoków na świecie: tak łagodne, skromne, pełne słodkiego spokoju zdawały się te róże.
Ale Midas wiedział, co należy zrobić, aby stały się one o wiele bardziej (jego zdaniem)
cenne niż wszystkie róże, jakie kiedykolwiek istniały na świecie. Nie szczędząc wysiłku szedł
od krzaka do krzaka i niestrudzenie czynił użytek ze swych magicznych palców, aż każdy
kwiat, każdy pąk, ba, nawet owady we wnętrzu niektórych róż zmieniły się w złoto. Właśnie
w chwili kiedy ukończył to zbożne dzieło, poproszono go na śniadanie, a ponieważ poranne
powietrze doskonale wpłynęło na jego apetyt, pośpiesznie wrócił do pałacu.
Nie wiem doprawdy, jak za czasów Midasa wyglądało normalne królewskie śniadanie, i
nie mogę teraz zajmować się tą sprawą. Jednak według mego najgłębszego przekonania owego właśnie ranka śniadanie składało się z gorących bułeczek, bardzo smacznych pstrągów,
jajek na miękko i kawy dla samego Midasa, a z miski mleka z chlebem dla jego córeczki
Złotorzęsej. W każdym razie takie śniadanie nadaje się na królewski stół i bez względu na to,
czy Midas jadł to, czy coś innego, na pewno nie mógł zjeść nic lepszego.
Małej Złotorzęsej jeszcze nie było. Jej ojciec kazał ją zawołać, po czym usiadł przy stole i
czekał na nią, żeby samemu zabrać się do śniadania. Trzeba mu oddać sprawiedliwość, że
naprawdę bardzo kochał swoją córeczkę, a tego dnia kochał ją jeszcze o wiele goręcej dzięki
szczęściu, które go spotkało. Upłynęło kilka chwil i usłyszał, jak mała idzie korytarzem i
gorzko płacze. Zdziwiło go to, bo Złotorzęsa była jedną z najweselszych osóbek, jakie można
spotkać w pogodny letni dzień, i w ciągu całego roku nie potrafiła uronić nawet naparstka łez.
Słysząc jej szloch Midas postanowił zrobić jej jakąś przyjemną niespodziankę, żeby wprowadzić ją w lepszy nastrój. Pochylił się więc nad stołem, dotknął miseczki swego dziecka (była z
porcelany, obrzeżona ładnym wzorkiem) i przemienił ją w błyszczące złoto.
Tymczasem Złotorzęsa powoli, bardzo nieszczęśliwa, otworzyła drzwi i weszła do pokoju
z fartuszkiem przy oczach, wciąż szlochając, jakby za chwilę miało jej pęknąć serce.
– Ej, moja panieneczko! – wykrzyknął Midas. – Cóż to się z tobą dzieje w tak piękny poranek?
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Złotorzęsa, nie odejmując fartuszka od oczu, wyciągnęła rękę, w której była jedna z róż
zmienionych w złoto przez Midasa.
– Cudowna! – zawołał jej ojciec. – Dlaczego ta wspaniała złota róża przyprawia cię o
płacz?
– Ach, kochany tatusiu – odpowiedziało dziecko głosem przerywanym przez szloch. – Ta
róża nie jest cudowna, to najbrzydszy z wszystkich kwiatów, jakie kiedykolwiek rosły na
świecie! Jak tylko się ubrałam, pobiegłam do ogrodu po kilka róż dla ciebie, bo wiem, że je
lubisz, a lubisz je jeszcze bardziej, kiedy są zerwane przez twoją małą córeczkę. Ale, ach, mój
Boże! Czy wiesz, co się zdarzyło? Takie nieszczęście! Wszystkie piękne róże, które tak słodko pachniały i miały takie śliczne rumieńce, zwiędły i zmarniały! Zrobiły się zupełnie żółte,
jak ta, którą tu widzisz, i nie mają żadnego zapachu! Co im się mogło stać?
– Ależ, kochane dziecię, proszę cię, nie ma o co płakać! – powiedział Midas, wstydząc się
przyznać, że to on spowodował te wszystkie zmiany, które ją tak przygnębiły. – Usiądź i
zjedz swój chlebek z mleczkiem! Bardzo łatwo ci będzie wymienić taką złotą różę (która
przetrwa sto lat) na zwykłą, która zwiędłaby po jednym dniu.
– Na nic mi taka róża! – zawołała Złotorzęsa i z pogardą odrzuciła kwiat. – Nie ma zapachu, a jej twarde płatki kłują mnie w nos!
Dziecko usiadło przy stole, ale tak było pogrążone w żalu nad zmarnowanymi różami, że
nawet nie spostrzegło cudownego przekształcenia porcelanowej miseczki. I chyba lepiej, że
tak się stało, bo Złotorzęsa zawsze z dużą przyjemnością przyglądała się dziwnym postaciom,
drzewom i domom wymalowanym dokoła miski, a teraz wszystkie te ozdoby roztopiły się w
żółtej barwie metalu.
Tymczasem Midas nalał sobie filiżankę kawy i – rzecz jasna – dzbanek do kawy, zrobiony
z jakiegoś metalu, był złoty, kiedy go odstawił. Midas pomyślał w duchu, że jak na króla o
jego skromnych obyczajach jedzenie na złotej zastawie jest nieco przesadnym przejawem
splendoru, i zaczął się zastanawiać nad trudnościami, związanymi z posiadaniem skarbów.
Kredens i kuchnia już nie będą bezpiecznym miejscem dla tak wartościowych przedmiotów
jak złote misy i dzbanki.
Tak rozmyślając podniósł do ust łyżeczkę kawy i ze zdumieniem spostrzegł, że kiedy jego
wargi dotknęły płynu, przemienił się on w płynne złoto, a po chwili zastygł w grudkę złota!
– Ha! – wykrzyknął Midas, trochę przestraszony.
– Co się stało, tatusiu? – zapytała mała Złotorzęsa, patrząc na niego oczami, w których
jeszcze widniały łzy.
– Nic, dziecko, nic! – powiedział Midas. – Wypij mleczko, zanim, zupełnie ostygnie.
Położył na talerzu pstrąga i dla próby dotknął palcem ogona. Ku jego przerażeniu prześlicznie usmażony pstrąg zmienił się w złotą rybę, chociaż bynajmniej nie w jedną z tych
złotych rybek, które ludzie trzymają w szklanych naczyniach jako ozdobę salonu. O nie, była
to naprawdę metalowa ryba, a wyglądała, jakby była bardzo zmyślnie sporządzona przez najlepszego złotnika. Jej drobne ości stały się złotymi drutami, płetwy i ogon przekształciły się w
cienkie złote płytki, widać było jeszcze ślady widelca i delikatny, pienisty kształt dobrze
usmażonej ryby, dokładnie odtworzony w metalu. Doskonała robota, ani słowa – tyle tylko,
że król Midas w tym właśnie momencie o wiele bardziej chciałby mieć na talerzu prawdziwego pstrąga niż tę kunsztowną i cenną imitację.
„Właściwie nie bardzo wiem – pomyślał – jak mam zjeść śniadanie!”
Wziął jedną z ciepłych, parujących jeszcze bułeczek, ale ledwie odłamał kawałek, gdy ku
jego strasznemu zmartwieniu przybrała żółtą barwę kukurydzianej mąki, chociaż jeszcze
przed chwilą była koloru najbielszej pszenicy. Prawdę mówiąc, gdyby to rzeczywiście była
gorąca bułka z kukurydzy, Midas ceniłby ją o wiele bardziej niż teraz, kiedy jej twardość i
waga dawały mu gorzką pewność, że jest ze złota. W ostatecznej już prawie rozpaczy chwycił
gotowane jajko, które natychmiast uległo podobnej zmianie co pstrąg i bułka. Można je było
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doprawdy wziąć za jedno z tych jajek, które składała słynna gęś z bajki, ale jedyną gęsią, która miała cokolwiek wspólnego z tą sprawą, był sam król Midas.
„Sytuacja jest naprawdę kłopotliwa! – pomyślał, opierając się o poręcz krzesła i z wyraźną
zazdrością spoglądając na małą Złotorzęsą, która teraz z wielkim apetytem zajadała swój
chleb z mlekiem. – Takie świetne śniadanie i nic, co można by zjeść!”
W nadziei, że przy wielkim pośpiechu zdoła uniknąć tej, jak teraz już widział, poważnej
niewygody, król Midas złapał gorący kartofel i usiłował wpakować go w usta i połknąć jak
najszybciej. Ale złototwórcza moc była jeszcze szybsza. Stwierdził bowiem, że zamiast
mącznego kartofla ma w ustach pełno twardego metalu, który tak piekl go w język, że król
wrzasnął na cały głos i skoczywszy na równe nogi od stołu, zaczął tańczyć i przytupywać po
pokoju zarówno z bólu, jak ze strachu.
– Tatusiu, kochany tatusiu! – zawołała Złotorzęsa, która była bardzo uczuciowym dzieckiem. – Co się stało! Sparzyłeś sobie buzię?
– Ach, drogie dziecko – jęknął żałośnie Midas. – Nie wiem, co będzie z twoim biednym
ojcem!
Istotnie, drogie dzieci, czy słyszałyście kiedykolwiek o tak smutnym wypadku? Na stole
stało dosłownie najbogatsze śniadanie, jakie można było podać któremukolwiek królowi, i
właśnie to bogactwo pozbawiło je wszelkiej wartości. Najbiedniejszy wyrobnik, zabierający
się do swego twardego kęsa chleba i kubka wody, był w o wiele lepszym położeniu niż król
Midas, którego wykwintne jedzenie było dosłownie na wagę złota. I co tu można było zrobić?
Już przy śniadaniu król Midas był strasznie głodny. Czy głód będzie mniejszy w porze obiadu? A jak wilczy okaże się jego apetyt przy kolacji, która niewątpliwie składać się będzie z
takich samych niestrawnych dań, jak te, co są w tej chwili na stole? Jak myślicie, ile dni może
przeżyć na tak obfitej diecie?
Te rozmyślania tak bardzo wzburzyły mądrego króla Midasa, że zaczął powątpiewać, czy
bogactwo jest mimo wszystko jedyną pożądania godną rzeczą na świecie, a nawet czy jest
rzeczą najbardziej pożądaną. Ale była to tylko przelotna wątpliwość, Midas był tak zafascynowany blaskiem żółtego kruszcu, że jeszcze ciągle nie zgodziłby się zrezygnować ze swojej
złototwórczej mocy dla tak drobnej sprawy jak śniadanie. Cóż by to była za cena za jeden
posiłek! To tak jak zapłacić milion, dwa miliony (i jeszcze tyle milionów, że liczenie ich
trwałoby wieczność) za smażonego pstrąga, jajko, kartofel, gorącą bułeczkę i filiżankę kawy!
„Nie, to by było za drogo” – pomyślał Midas.
Tak czy inaczej, pod wpływem głodu i beznadziejności sytuacji jęknął znowu głośno, i do
tego bardzo żałośnie. Nasza śliczna Złotorzęsa nie mogła już tego dłużej wytrzymać. Siedziała przez chwilę patrząc na ojca i całą mocą swego małego rozumku starając się dociec, co
mu się stało. Potem, w przypływie czułej troskliwości i pragnienia, aby go pocieszyć, zerwała
się z krzesełka, podbiegła do Midasa i serdecznie objęła go za kolana. On pochylił się i pocałował dziecko. Czuł, że miłość jego córki warta jest tysiąc razy więcej niż to, co zyskał dzięki
złototwórczej mocy.
– Moja cudowna, cudowna Złotorzęsa! – wykrzyknął.
Ale Złotorzęsa milczała.
Biada mu! Cóż uczynił! Jakże zgubny był dar, który otrzymał od nieznajomego! W chwili
gdy wargi Midasa dotknęły czoła Złotorzęsej, nastąpiła w niej zmiana. Jej słodka, różowa,
pełna tkliwości twarzyczka przybrała połyskliwą, żółtą barwę, a na policzkach zastygły żółte
perełki łez. Jej piękne brązowe kędziory nabrały tego samego odcienia, a krucha, delikatna
figurka spoczywała twarda i sztywna w ramionach jej ojca. Ach, cóż za straszne nieszczęście!
Mała Złotorzęsa padła ofiarą jego nienasyconej żądzy bogactwa i nie była już dzieckiem, lecz
złotym posążkiem!
I oto jest tu przed nim, z twarzyczką, na której zastygł pytający wyraz – wyraz miłości,
współczucia, żalu. Był to najpiękniejszy i najbardziej przejmujący widok, jaki kiedykolwiek
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ukazał się oczom śmiertelnych. Wszystkie rysy i cechy Złotorzęsej pozostały nietknięte, nawet ukochany przez niego dołeczek był jeszcze na jej złotym podbródku. Ale im doskonalsze
było to podobieństwo, w tym większej męce spoglądał ojciec na ów złoty wizerunek, który
był wszystkim, co zostało z jego córeczki. Dawniej, ilekroć czuł przypływ szczególnej miłości do dziecka, Midas chętnie mówił, że mała jest dla niego na wagę złota. Teraz było to dosłowną prawdą. I teraz dopiero, kiedy było za późno, zdał sobie sprawę, jak nieskończenie to
ciepłe, czułe serduszko, które go tak kochało, przewyższa wartością wszystkie bogactwa, jakie można było nagromadzić między ziemią i niebem!
Byłoby to zbyt smutne, gdybym wam opowiadał, jak Midas, w pełnym dosycie swoich
spełnionych pragnień, zaczął załamywać ręce i opłakiwać swój los, lub o tym, jak nie mógł
ani znieść widoku Złotorzęsej, ani oderwać od niej wzroku. Z wyjątkiem chwil, kiedy oczy
miał utkwione w posążek, nie chciał w ogóle uwierzyć, że dziewczynka przemieniła się w
złoto. Ale oto jeszcze jedno ukradkowe spojrzenie – i śliczna mała postać jest tam nadal, z
żółtą kropelką łzy na żółtym policzku i z tak żałosnym i czułym wyrazem oczu, iż zdawać by
się mogło, że samo to spojrzenie musi zmiękczyć złoto i obrócić je znowu w ciało. Ale to
było niemożliwe. Midas mógł jedynie załamywać ręce i żałować, że nie jest największym
biedakiem na świecie, gdyby utrata całego jego bogactwa mogła przywrócić choćby najlżejszy odcień różowości twarzyczce jego drogiego dziecięcia.
Gdy był tak pogrążony w rozpaczy, ujrzał nagle w pobliżu drzwi jakiegoś nieznajomego.
Bez słowa pochylił głowę, poznał bowiem tę samą postać, która ukazała mu się poprzedniego
dnia w skarbcu i obdarzyła go zdradziecką złotodajną mocą. Na twarzy gościa wciąż widniał
uśmiech, który zdawał się rzucać złotą poświatę na całą izbę, rozbłyskując na posążku małej
Złotorzęsej i innych przedmiotach, które uległy przemianie pod palcami Midasa.
– Jakże, przyjacielu Midasie? – powiedział nieznajomy. – Jak ci się wiedzie ze złototwórczą mocą?
Midas potrząsnął głową.
– Jestem bardzo nieszczęśliwy – rzekł.
– Bardzo nieszczęśliwy? Nie do wiary! – wykrzyknął nieznajomy. – I dlaczegóż to? Czy
nie dotrzymałem jak najwierniej obietnicy? Czy nie masz wszystkiego, czego pragnęło twoje
serce?
– Złoto to nie wszystko – odparł Midas. – A ja straciłem wszystko, co było naprawdę drogie memu sercu.
– Ach, więc od wczoraj dokonałeś pewnego odkrycia? – zauważył nieznajomy. – Zaraz
zobaczymy. Która z tych rzeczy jest w istocie więcej warta: złototwórcza moc czy szklanka
czystej, zimnej wody?
– Błogosławiona woda! – zawołał Midas. – Już nigdy nie zwilży mego wyschniętego gardła!
– Złototwórcza moc – ciągnął dalej nieznajomy – czy kromka chleba?
– Kawałek chleba – odrzekł Midas – wart jest tyle, co całe złoto ziemi!
– Złototwórcza moc – zapytał nieznajomy – czy twoja mała Złotorzęsa, tak pełna ciepła,
wdzięku, miłości, jak jeszcze przed godziną?
– O moje dziecko, moje drogie dzieciątko! – zapłakał biedny Midas załamując ręce. – Nie
oddałbym tego dołeczka na jej brodzie za moc przemienienia całej ogromnej ziemi w jedną
bryłę złota!
– Jesteś mądrzejszy niż przedtem, królu Midasie! – powiedział nieznajomy spoglądając na
niego z powagą. – Twoje własne serce, jak widzę, nie zmieniło się jeszcze całkowicie w złoto.
Gdyby tak było, twój przypadek byłby doprawdy beznadziejny. Jednakże wydajesz się wciąż
zdolny zrozumieć, że najzwyklejsze rzeczy, takie, które są w zasięgu każdego człowieka, są
cenniejsze niż bogactwa, o które modli się i walczy tylu śmiertelników. A teraz powiedz mi:
czy szczerze pragniesz uwolnić się od złotodajnej mocy?
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– Nienawidzę jej! – odpowiedział Midas.
Mucha usiadła mu na nosie, ale natychmiast spadla na podłogę, bo i ona zmieniła się w,
złoto. Midas zadrżał.
– Idź więc – rzekł nieznajomy – i zanurz się w rzece, która płynie poniżej twych ogrodów.
Weź również naczynie tej samej wody i spryskaj nią każdy przedmiot, który pragniesz przekształcić z powrotem ze złota w pierwotną postać. Jeśli uczynisz to poważnie i szczerze, być
może, uda ci się naprawić zło, które spowodowała twoja chciwość.
Król Midas skłonił się nisko, a kiedy podniósł głowę, świetlany nieznajomy już zniknął.
Nie trzeba was chyba przekonywać, że Midas nie tracąc czasu porwał gliniany dzban (który, niestety, już nie był z gliny, kiedy go dotknął) i pośpieszył na brzeg rzeki. Kiedy tak pędził
i przedzierał się przez zarośla, warto było doprawdy widzieć, jak liście żółkły na jego drodze,
jakby tylko tam, a nigdzie indziej, przeszła jesień. Dotarłszy do rzeki, zanurzył się w niej z
głową, nawet nie zdejmując butów.
– Puf, puf, puf! – parskał król Midas, kiedy jego głowa wynurzyła się z wody. – Tak, to
jest naprawdę odświeżająca kąpiel i myślę, że zmyłem złototwórczą moc. Teraz trzeba napełnić dzban!
Kiedy zanurzył dzban w wodzie, ucieszył się z głębi serca, widząc, jak złote naczynie
przemienia się z powrotem w uczciwy gliniany dzbanek, taki sam, jaki był, zanim go dotknął.
Uświadomił sobie również, że w nim samym dokonała się zmiana: z piersi zniknął mu jakiś
zimny, twardy, przygniatający ciężar. Niewątpliwie jego serce zaczynało już tracić cechy
ludzkie i samo zmieniało się w nieczuły metal; teraz jednak znowu zmiękło i przekształciło
się w ciało. Spostrzegłszy fiołek rosnący na brzegu rzeki Midas dotknął go palcem i z niezmierną radością stwierdził, że delikatny kwiatek zachował swą fioletową barwę zamiast ulec
żółtemu uwiądowi. Tak więc klątwa złototwórczej mocy została istotnie zdjęta.
Król Midas spiesznie wrócił do pałacu i przypuszczam, że służący nie bardzo wiedzieli, co
się dzieje, widząc, że ich król i władca tak ostrożnie dźwiga gliniany dzban pełen wody. Ale
woda, która miała naprawić całe zło wyrządzone przez jego szaleństwo, była dla Midasa cenniejsza niż ocean płynnego złota. Nie muszę wam chyba mówić, że pierwszą rzeczą, jaką zrobił, było spryskanie pełną dłonią postaci małej Złotorzęsej.
Ledwie padły na nią krople wody, a już byście się roześmieli widząc, jak rumieńce powracają na policzki drogiego dziecięcia! I jak zaczęła kichać i parskać! I jak była zdumiona widząc, że jest zupełnie mokra, a jej ojciec ciągle jeszcze polewa ją wodą.
– Proszę cię, tatusiu, przestań! – zawołała. – Popatrz, jak zmoczyłeś moją śliczną sukienkę,
którą dopiero rano włożyłam!
Bo Złotorzęsa nie wiedziała, że była małą złotą statuetką, ani w ogóle nie pamiętała nic z
tego, co się zdarzyło od chwili, kiedy z wyciągniętymi rączkami pobiegła, żeby pocieszyć
biednego króla Midasa.
Jej ojciec nie uważał za konieczne mówić swej ukochanej córeczce, jaki był głupi, lecz zadowolił się pokazywaniem, jak bardzo zmądrzał. W tym celu zaprowadził małą Złotorzęsa do ogrodu,
gdzie wylał resztę wody na krzaki róż, z tak dobrym skutkiem, że przeszło pięć tysięcy róż odzyskało swe piękne płatki. Były jednak dwa powody, dla których król Midas, jak długo żył, przypominał sobie o złototwórczej mocy. Jeden, że piasek na dnie rzeki połyskiwał jak złoto, drugi, że
włosy małej Złotorzęsej miały teraz złotawy odcień, którego nie dostrzegł nigdy przedtem, nim
przemieniła się w złoto pod wpływem jego pocałunku. Ta zmiana koloru była niewątpliwie korzystna i włosy dziewczynki były piękniejsze niż wtedy, gdy była zupełnie malutka.
Kiedy król Midas był bardzo stary i woził na kolanie dzieci Złotorzęsej, chętnie opowiadał im tę
cudowną historię mniej więcej tak, jak ja opowiedziałem wam teraz. Gładził ich błyszczące loki i
mówił, że także ich włosy mają silny złotawy odcień, który odziedziczyły po swej matce.
– Prawdę mówiąc, kochane maleństwa – mówił król Midas, cały czas wożąc je na kolanie
– od tamtego ranka nienawidzę nawet widoku wszystkich złotych rzeczy prócz tej jedynej!
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Dziecięcy raj
Dawno, dawno temu, kiedy nasz stary świat przeżywał pierwsze dni swojego dzieciństwa,
żył sobie chłopiec imieniem Epimeteusz, który nie miał ojca ani matki. I żeby nie był samotny, z dalekiego kraju przywieziono mu dziewczynkę, tak jak on bez ojca i matki, która miała
być mu towarzyszką zabaw i pomocnicą. Nazywała się Pandora.
Pierwszą rzeczą, którą ujrzała Pandora, kiedy weszła do chatki, gdzie mieszkał Epimeteusz, była duża skrzynka. A pierwsze niemal Pytanie, jakie mu zadała po przekroczeniu progu,
brzmiało:
– Epimeteuszu, co masz w tej skrzyni?
– Droga mała Pandoro – odparł Epimeteusz – to tajemnica i proszę cię, bądź tak miła i nie
zadawaj żadnych pytań na ten temat. Zostawiono ją tu na przechowanie, ja sam nie wiem, co
zawiera.
– Ale kto ci ją dał? – zapytała Pandora. – I skąd tu przyjechała?
– To także tajemnica – odpowiedział Epimeteusz.
– Jakie to przykre! – wykrzyknęła Pandora i nadąsała się. – Wolałabym, żeby to wstrętne,
wielkie pudło stało gdzie indziej!
– Och, daj spokój, nie myśl już o nim – zawołał Epimeteusz. – Wybiegnijmy na dwór i pobawmy się z innymi dziećmi.
Tysiące lat upłynęły, odkąd Epimeteusz i Pandora żyli na świecie, i ziemia jest dziś zupełnie czymś innym, niż była za ich czasów. Wtedy wszyscy byli dziećmi. Nie trzeba było ojców
i matek do opieki nad dziećmi, ponieważ nie groziły żadne kłopoty, nie było wcale ubrań do
naprawy i zawsze było pełno jedzenia i picia. Kiedy tylko któreś dziecko chciało zjeść obiad,
od razu znajdowało go na drzewie; a gdy spojrzało na drzewo rankiem, widziało tam rozwijający się kwiat swojej wieczornej kolacji, o zmierzchu zaś patrzyło na delikatny pączek jutrzejszego śniadania. Było to naprawdę bardzo przyjemne życie. Żadnej pracy, żadnych lekcji
do odrabiania, nic, tylko sport i tańce, i delikatne głosiki dzieci, rozmawiających, wyśpiewujących jak ptaki i wybuchających radosnym śmiechem przez wszystkie dni życia.
A najcudniejsze było to, że dzieci się nigdy nie kłóciły ani nie miały napadów płaczu, ani
też żadna z tych małych śmiertelnych istot nigdy, od zarania dziejów, nie poszła gdzieś w kąt,
żeby się podąsać. Ach, jak dobrze było żyć w tych czasach! Albowiem prawdą jest, że owych
brzydkich, malutkich, skrzydlatych stworzeń zwanych Troskami, które dziś są prawie tak
liczne jak komary, nikt jeszcze nigdy na ziemi nie widział. Jest bardzo prawdopodobne, że
największym nieszczęściem, jakiego dziecko kiedykolwiek zaznało, było strapienie Pandory,
że nie może poznać sekretu tajemniczej skrzyni.
Był to z początku tylko drobny cień Troski; ale stawał się on coraz bardziej namacalny, aż
pewnego dnia – i to po niedługim czasie – słońce nie świeciło już tak jasno nad chatką Epimeteusza i Pandory jak nad siedzibami innych dzieci.
– Skąd się tu wzięła ta skrzynka? – mówiła bez przerwy Pandora do siebie i do Epimeteusza. – I co właściwie może w niej być?
– Nic, tylko o tej skrzynce! – powiedział w końcu Epimeteusz, który był tym już naprawdę
zmęczony. – Bardzo bym chciał, droga Pandoro, żebyś starała się mówić o czymś innym.
Chodź, zerwiemy trochę dojrzałych fig i zjemy je pod drzewami na kolację. Znam także winorośl, która ma najsłodsze i najbardziej soczyste grona, jakie w życiu jadłaś.
– Nic, tylko winogrona i figi! – zawołała Pandora z rozdrażnieniem.
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– Więc dobrze – rzekł Epimeteusz, który był bardzo łagodnym chłopcem, jak mnóstwo
dzieci w owych czasach – wyjdźmy na dwór i spędźmy wesoło czas z kolegami.
– Po uszy mam wesołego spędzania czasu i nie dbam o to, czy będę jeszcze wesoło spędzała czas, czy nie! – odpowiedziała mała złośnica. – A zresztą ja się nigdy nie weselę. Ta
wstrętna puszka. Cały czas myślę tylko o niej. Żądam, żebyś mi powiedział, co jest w środku.
– Mówiłem ci już pięćdziesiąt razy, że nie wiem – rzekł Epimeteusz trochę już poirytowany. – Więc jak mogę ci powiedzieć, co jest w środku?
– Mógłbyś ją otworzyć – powiedziała Pandora zerkając na niego spod oka – a wtedy zobaczylibyśmy sami.
– Ależ, Pandoro, co ci przychodzi do głowy? – wykrzyknął Epimeteusz.
Na samą myśl o tym, że mógłby zajrzeć do skrzynki, którą powierzono mu pod warunkiem, że jej nigdy nie otworzy, na twarzy chłopca odmalowała się taka zgroza, że Pandora
uznała za stosowne więcej o tym nie wspominać. Ale wciąż nie mogła się powstrzymać od
myślenia i mówienia o skrzynce.
– Mógłbyś mi przynajmniej powiedzieć – odezwała się – skąd się tu wzięła.
– Na krótko przed twoim przybyciem – odparł Epimeteusz – zostawił ją przed drzwiami
jakiś obcy, który miał bardzo wesołą i bystrą minę i ledwo mógł się powstrzymać od śmiechu,
kiedy stawiał skrzynkę na ziemi. Ubrany był w jakiś dziwny płaszcz i nosił czapkę, która była
chyba częściowo zrobiona z piór, bo wyglądała, jakby miała skrzydła.
– A jaką miał laskę? – zapytała Pandora.
– Ach, najzabawniejszą, jaką w życiu widziałaś! – zawołał Epimeteusz. – Przypominała
dwa węże oplecione dokoła kija, a rzeźba była tak naturalna, że z początku pomyślałem, że te
węże są żywe.
– Znam go – powiedziała z namysłem Pandora. – Nikt inny nie ma takiej laski. To był Żywe Srebro – i to on przywiózł mnie tutaj, tak samo jak puszkę. Niewątpliwie przeznaczył ją
dla mnie. Zapewne są w niej śliczne sukienki, może zabawki dla ciebie i dla mnie albo jakieś
smakołyki dla nas obojga!
– Być może – powiedział Epimeteusz okręcając się na pięcie. – Ale dopóki Żywe Srebro
nie wróci i nie powie nam o tym, żadne z nas nie ma prawa uchylić wieka skrzynki.
– Co za nudziarz! – mruknęła Pandora, kiedy chłopiec był już na dworze. – Żeby tylko był
troszkę bardziej przedsiębiorczy!
Po raz pierwszy od jej przybycia Epimeteusz wyszedł z domu nie prosząc Pandory, żeby
mu towarzyszyła. Sam będzie zrywał figi i winogrona albo poszuka jakiejś rozrywki w innym
towarzystwie niż ta mała. Był już śmiertelnie znudzony tą gadaniną o skrzynce i serdecznie
żałował, że Żywe Srebro (czy jak tam się zwał ów wysłannik) nie zostawił jej przed drzwiami
jakiegoś innego dziecka, gdzie Pandora nigdy by jej nie dostrzegła. Żeby z takim uporem
wciąż paplać o tym samym! Puszka, puszka, nic, tylko puszka. Wydawało się, że skrzynka
jest zaczarowana, a ich domek za mały, żeby ją pomieścić, i Pandora ciągle się o nią potyka, a
przez to Epimeteusz też stale na nią wpada, tak że oboje mają posiniaczone kolana.
Tak, to było rzeczywiście smutne, że biedny Epimeteusz od rana do nocy musiał słuchać o
jakiejś puszce, zwłaszcza że w owych szczęśliwych czasach mali mieszkańcy ziemi byli tak
bardzo nie przyzwyczajeni do trosk, że nie umieli sobie z nimi radzić. Dlatego drobny kłopot
sprawiał wtedy tyle zamieszania, ile w naszych czasach wywołałoby znacznie większe
zmartwienie.
Po odejściu Epimeteusza Pandora stała wpatrzona w skrzynkę. Setki razy nazywała ją
„wstrętną”, ale wbrew wszystkiemu, co o niej mówiła, był to naprawdę bardzo ładny sprzęt,
mogący stanowić ozdobę każdego pokoju, w którym by się znalazł. Skrzyneczka była zrobiona z bardzo pięknego drzewa o ciemnych, soczystej barwy słojach na całej powierzchni, a tak
gładko wypolerowana, że mała Pandora mogła w niej dostrzec swoją twarz. Ponieważ dziew-
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czynka nie miała żadnego innego lusterka, aż dziw bierze, że już choćby dlatego nie polubiła
tego pudełeczka.
Rogi i krawędzie skrzynki były rzeźbione z niezwykłym kunsztem. Wzdłuż brzegów widniały wdzięczne postaci mężczyzn i kobiet, a najpiękniejsze dzieci, jakie ludzkie oko kiedykolwiek widziało, odpoczywały lub bawiły się wśród kwiatów i listowia. Wszystko to było
tak ślicznie przedstawione i tak harmonijnie wiązało się z sobą, że kwiaty, liście i sylwetki
ludzi zdawały się jakby splecione w jeden wieniec różnorakiego piękna. Ale gdzieniegdzie, za
gęstwiną rzeźbionych liści, Pandorze wydawało się, że widzi jakąś nie tak piękną twarz lub
inny przedmiot niezbyt przyjemny i psujący urok całości. Kiedy jednak przyglądała się bliżej
temu miejscu i dotykała go palcem, nie mogła dostrzec nic takiego. To tylko jakaś twarz, w
rzeczywistości bardzo piękna, wyglądała brzydko, kiedy dziewczynka patrzyła na nią z boku.
Najpiękniejsza twarz przedstawiona była na płaskorzeźbie w samym środku wieka. Nie
było na nim nic prócz ciemnej, gładkiej wspaniałości polerowanego drzewa i tej jednej jedynej twarzy pośrodku, z wieńcem kwiatów na skroniach. Pandora nie jeden już raz przyglądała
się tej twarzy i zawsze wyobrażała sobie, że rzeźbione wargi mogłyby, gdyby tylko chciały,
uśmiechać się lub zachować powagę, tak jak usta żywego człowieka. I doprawdy na wszystkich rysach malował się ożywiony i nieco psotny wyraz, który, jak się wydawało, za wszelką
cenę chciał się wydobyć z rzeźbionych ust i znaleźć ujście w słowach.
Gdyby usta przemówiły, powiedziałyby chyba coś w tym rodzaju:
– Nie bój się, Pandoro! Jakąż szkodę może przynieść otwarcie tej puszki? Nie zwracaj
uwagi na tego nieszczęsnego, naiwnego Epimeteusza! Jesteś mądrzejsza od niego i masz
dziesięć razy tyle energii. Otwórz skrzyneczkę i sprawdź, czy nie ma w niej czegoś bardzo
ładnego!
O mało co zapomniałbym wam powiedzieć, że wieczko puszki było silnie umocowane; nie
zamkiem ani żadnym tego rodzaju urządzeniem, lecz bardzo pogmatwanym węzłem złotego
sznura. Nie miał on chyba w ogóle początku ani końca. Nigdy przedtem nie było węzła tak
chytrze poplątanego i pełnego tylu supełków, które złośliwie drwiły sobie z najzręczniejszych
palców usiłujących je rozplatać. A jednak ta właśnie trudność tym bardziej kusiła Pandorę, by
zbadać dokładnie ów węzeł i zobaczyć, jak został zawiązany. Już dwa czy trzy razy pochylała
się nad skrzynką i brała węzeł w palce, ale nie próbowała jeszcze go rozwiązać.
– Naprawdę myślę – powiedziała do siebie – że zaczynam rozumieć, jak jest związany. Ba,
gdybym go rozplatała, może udałoby mi się zawiązać go na nowo. To na pewno nie byłoby
nic złego. Nawet Epimeteusz nie miałby do mnie o to żalu. Nie muszę przecież otwierać
skrzynki i oczywiście nie powinnam tego robić bez zgody tego głuptasa, nawet gdyby węzeł
był rozplątany.
Byłoby może lepiej dla Pandory, gdyby miała do wykonania jakąś pracę albo coś, czym by
się mogła zająć, żeby nie myśleć bez przerwy o jednej i tej samej sprawie. Ale zanim na świecie pojawiły się Troski, dzieci wiodły tak łatwy żywot, że naprawdę miały za dużo wolnego
czasu. Nie mogły przecież bez przerwy bawić się w chowanego wśród kwiatów i zarośli ani
grać w ślepą babkę z girlandami kwiecia na oczach czy w którąś z innych gier znanych już w
czasach, kiedy Matka Ziemia była zupełnie młoda. Gdy życie jest tylko zabawą, praca staje
się prawdziwą rozrywką. Ale nie było absolutnie nic do roboty. Trochę sprzątania i zamiatania w chatce, zrywanie świeżych kwiatów (których i tak było pełno dokoła) i układanie ich w
wazonach – na tym kończyły się codzienne obowiązki biednej małej Pandory. A potem, przez
resztę dnia, była już tylko ta skrzynka.
Mimo wszystko nie jestem taki pewny, czy nie była ona dla dziewczynki swojego rodzaju
błogosławieństwem. Dostarczała jej przecież tylu tematów do marzeń, tylu spraw, o których
mogła myśleć, a także mówić, gdy tylko znalazł się jakiś słuchacz! Kiedy była w dobrym humorze, mogła podziwiać lśniącą powierzchnię ścianek i biegnący wokół skrzynki bogato
rzeźbiony szlak pełen pięknych twarzy i liści. Lub też, gdy była w złym nastroju, mogła ją
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popchnąć albo kopnąć. I rzeczywiście skrzynka dostała niejednego kopniaka (chociaż, jak
zobaczymy, była to bardzo niedobra skrzynka i zasłużyła na wszystko, co ją spotkało). W
każdym razie gdyby nie skrzynka, nasza ruchliwa mała Pandora zupełnie by nie wiedziała, co
robić z czasem.
Bo istotnie można było bez końca zgadywać, co jest w środku. i rzeczywiście, co tam mogło być? Wyobraźcie sobie, moi mali słuchacze, jak bardzo łamalibyście sobie głowę, gdyby
w domu stała duża skrzynka zawierająca (jak mielibyście prawo przypuszczać) coś niezwykłego i ładnego na prezenty gwiazdkowe lub noworoczne. Czy myślicie, że bylibyście mniej
ciekawi od Pandory? Czy gdyby zostawiono was sam na sam ze skrzynką, nie odczuwalibyście pewnej pokusy, żeby uchylić wieka? Ale wy byście tego nie zrobili. Ach, skąd! Nie, nie!
Ale gdybyście myśleli, że są tam zabawki, jakżeby było trudno przepuścić okazję i choćby raz
jeden nie zajrzeć do środka! Nie wiem, czy Pandora spodziewała się zabawek, bo chyba nie
robiono ich jeszcze w owych czasach, kiedy to cały świat był jedną wielką zabawką dla
wszystkich dzieci, które go zamieszkiwały. Ale Pandora była przekonana, że w skrzynce było
coś bardzo pięknego i wartościowego, więc jej tak samo zależało, żeby zajrzeć do środka, jak
zależałoby wszystkim małym dziewczynkom, które mnie dziś słuchają. A może nawet trochę
bardziej; chociaż tego nie jestem zupełnie pewien.
Ale tego właśnie dnia, o którym tak długo już rozprawiamy, jej ciekawość okazała się o
tyle silniejsza niż zwykle, że – wreszcie! – podeszła zupełnie blisko do skrzynki, prawie zupełnie zdecydowana otworzyć ją, jeżeli tylko zdoła. Ach, ta niegrzeczna Pandora!
Przede wszystkim jednak spróbowała ją podnieść. Skrzynka była ciężka, o wiele za ciężka
na wątłe siły małej dziewczynki. Pandora uniosła jeden róg na kilka cali nad podłogę i opuściła go znowu z głośnym stukotem. W chwilę później wydało jej się, że słyszy, jak wewnątrz
skrzynki coś się porusza. Przytknęła ucho, najbliżej jak mogła, i nadsłuchiwała. Tak, stanowczo rozlegało się wewnątrz coś w rodzaju stłumionego pomruku. A może było to tylko brzęczenie w uszach Pandory? Albo bicie jej serca? Dziewczynka nie mogła się zdecydować, czy
słyszy coś, czy nie. Tak czy inaczej jej ciekawość nigdy nie była tak wielka. Kiedy cofnęła
głowę, jej wzrok padł na węzeł złotego sznura.
– Ten, kto zawiązał ten węzeł, musiał być bardzo pomysłowy – powiedziała do siebie Pandora. – Ale i tak myślę, że umiałabym go rozsupłać. W każdym razie stanowczo muszę znaleźć oba końce sznura.
Ujęła złoty węzeł w palce i w najwyższym skupieniu zaczęła się wpatrywać w jego powikłane sploty. Niemal nieświadomie, nie bardzo wiedząc, co robi, już po chwili próbowała go
rozplątać. W tym momencie przez otwarte okno wpadły do izby jasne promienie słońca, a
wraz z nimi wesołe głosy bawiących się nieopodal dzieci, a wśród nich może i głos Epimeteusza. Pandora zaczęła im się przysłuchiwać. Jaki piękny dzień! Czy nie byłoby mądrzej zostawić w spokoju ten niesforny węzeł, nie myśląc już o skrzynce, lecz zamiast tego pobiec,
przyłączyć się do małych towarzyszy zabawy i weselić się z nimi? Ale przez cały czas jej
palce półświadomie majstrowały przy węźle; a gdy przypadkiem spojrzała na uwieńczoną
kwiatami twarz na wieku skrzynki, wydało jej się, że dostrzega chytry uśmieszek na jej wargach.
„Ta twarz ma bardzo złośliwą minę – pomyślała Pandora. – Ciekawe, czy uśmiecha się
dlatego, że robię coś złego? Właściwie jedyne, na co mam ochotę, to uciec stąd!”
Ale właśnie wtedy, zupełnie przypadkowo, tak przekręciła węzeł, że zdarzyła się rzecz
niezwykła: złoty sznur rozplątał się jak za dotknięciem magicznej różdżki pozostawiając
skrzynkę bez zabezpieczenia.
– Coś tak niezwykłego nigdy mi się nie zdarzyło! – powiedziała Pandora. – Co na to powie
Epimeteusz? I jak mam to znowu zawiązać?
Spróbowała raz i drugi zawiązać węzeł, ale wkrótce zrozumiała, że jest to ponad jej siły.
Węzeł rozplątał się tak nagle, że nie mogła absolutnie przypomnieć sobie, w jaki sposób
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sznurki splatały się z sobą, a kiedy usiłowała odtworzyć w pamięci kształt i wygląd węzła,
stwierdziła, że zupełnie wyleciało jej to z głowy. Nie pozostawało więc nic innego, jak zostawić skrzynkę w tym stanie do powrotu Epimeteusza.
– Ale kiedy zobaczy ten rozwikłany węzeł – powiedziała Pandora – od razu będzie wiedział, że ja to zrobiłam. Jak zdołam go przekonać, że nie zajrzałam do skrzynki?
Wtedy w jej małej, przewrotnej główce zaświtała nowa myśl: jeśli i tak będą ją podejrzewać, że zajrzała do środka, to może równie dobrze zrobić to od razu. Ach, ty głupiutka, niegrzeczna Pandoro! Powinnaś była myśleć tylko o tym, żeby postępować dobrze i unikać zła, a
nie o tym, co powie czy pomyśli twój mały towarzysz. Może by zresztą tak było, gdyby zaklęta twarz na wieku skrzynki nie spoglądała na nią w tak czarownie przekonywający sposób
i gdyby nie wydawało jej się, że słyszy, jeszcze wyraźniej niż przedtem, szmer cichych głosików w środku. Nie wiedziała, czy to złudzenie, czy rzeczywistość; ale w uszach słyszała gwar
cichych szeptów – a może to szeptała jej własna ciekawość:
– Wypuść nas, miła Pandoro, błagamy cię, wypuść nas stąd! Będziemy się tak ładnie z tobą bawiły! Tylko nas wypuść!
„Co to może być – pomyślała Pandora. – Czyżby w skrzynce było coś żywego? Więc dobrze! Teraz już jestem zdecydowana zajrzeć do środka! Tylko jeden raz – a potem wieko pozostanie zamknięte tak dokładnie, jak było! Jedno jedyne spojrzenie to na pewno nic złego!”
Czas już jednak, byśmy zobaczyli, co robił Epimeteusz.
Po raz pierwszy od chwili, kiedy jego mała przyjaciółka przybyła, aby z nim zamieszkać,
próbował znaleźć jakąś miłą rozrywkę bez jej udziału. Ale nic mu się nie udawało i czuł się
dużo mniej szczęśliwy niż w inne dni. Nie mógł znaleźć prawdziwie słodkich winogron ani
dojrzałych fig (bo jeżeli miał jakąś wadę, to chyba tę, że za bardzo lubił figi), a kiedy już trafił
na dojrzałe, to były tak słodkie, że przyprawiały go o mdłości. W jego sercu nie było radości,
tej radości, którą zawsze żywiołowo wybuchał jego głos, by przyłączyć się do wesołości towarzyszy. Krótko mówiąc, czuł się tak bardzo przygnębiony i nieswój, że inne dzieci nie mogły zrozumieć, co się z nim stało. A i on sam nie lepiej niż one zdawał sobie sprawę z tego, co
mu dolega. Musicie bowiem pamiętać, że w czasach, o których mówimy, wszyscy byli szczęśliwi z natury i z przyzwyczajenia. Świat jeszcze się nie dowiedział, że może być inaczej. Od
chwili kiedy te dzieci przybyły na naszą piękną ziemię, by rozkoszować się życiem, ani jedno
z nich nie zaznało choroby duszy ani ciała.
Widząc wreszcie, że w jakiś niewytłumaczony sposób psuje każdą zabawę, Epimeteusz
uznał, że najmądrzej będzie wrócić do Pandory, której humor bardziej pasował do jego własnego nastroju. Ale chcąc jej zrobić przyjemność, nazrywał kwiatów i splótł wianek, który
zamierzał włożyć jej na głowę. Kwiatki były bardzo ładne – róże, lilie, kwiat pomarańczy i
wiele, wiele innych, a wszystkie zostawiały za sobą smugę woni, kiedy Epimeteusz niósł je w
dłoniach. Wianek został spleciony z największą zręcznością, jakiej można było oczekiwać od
małego chłopca. Palce dziewczynek (tak mi się zawsze wydawało) są zręczniejsze do plecenia
wianków, ale w tamtych czasach chłopcy robili to o wiele lepiej niż dziś.
Tu muszę dodać, że od pewnego czasu na niebie wisiała ogromna, czarna chmura, która co
prawda nie zakrywała jeszcze słońca. Ale w chwili kiedy Epimeteusz dotarł do drzwi swojej
chatki, chmura ta zaczęła z wolna przesłaniać światło słoneczne, sprowadzając na świat nagły,
smutny zmrok.
Chłopiec wszedł cicho, chciał bowiem, jeśli to będzie możliwe, podkraść się z tyłu do
Pandory i włożyć jej wianek na głowę, zanim dziewczynka zda sobie sprawę z jego obecności. Ale okazało się, że nie było żadnej konieczności tak lekkiego kroku. Mógł był stąpać tak
ciężko, jak tylko chciał – jak dorosły mężczyzna, ba, rzec by można, jak słoń – a i tak było
mało prawdopodobne, by Pandora usłyszała jego kroki. Była zbyt zaprzątnięta swoim planem.
W chwili kiedy chłopiec wszedł do domku, niegrzeczna mała trzymała dłoń na wieczku i wła-
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śnie miała otworzyć tajemniczą puszkę. Epimeteusz przyglądał się jej. Gdyby zakrzyknął,
Pandora cofnęłaby zapewne rękę i zgubna tajemnica puszki pozostałaby może nie znana.
Ale sam Epimeteusz, chociaż bardzo mało o tym mówił, był także trochę ciekaw, co jest w
środku skrzynki. Widząc, że Pandora postanowiła poznać tajemnicę, zdecydował, że jego
towarzyszka zabaw nie będzie jedyną mądrą osobą w ich domku. A jeżeli w puszce znajdzie
się coś ładnego lub wartościowego, to on weźmie połowę dla siebie. Tak więc po wszystkich
rozważnych przemowach, jakie wygłaszał do Pandory na temat poskromienia jej ciekawości,
Epimeteusz okazał się równie niemądry i niemal tak samo winny jak ona. Kiedykolwiek więc
oskarżamy Pandorę o to, co się zdarzyło, nie zapominajmy, że powinniśmy także pokiwać
głową nad Epimeteuszem.
Kiedy Pandora uchyliła wieczka, w chatce zrobiło się bardzo ciemno i smutno, bo czarna
chmura zakryła zupełnie słońce; wydawało się, że pogrzebała je za życia. Przez krótką chwilę
przedtem słychać było jakby cichy pomruk i warczenie, które nagle wybuchło kanonadą gromów. Ale Pandora, nie zwracając na nic uwagi, podniosła wieko niemal pionowo i zajrzała do
środka. Zdawało jej się, że nagle wyfrunął z puszki i przemknął koło niej cały rój jakichś
skrzydlatych stworzeń, a w tej samej chwili usłyszała głos Epimeteusza, płaczliwy, jakby nabrzmiały bólem.
– Au, ukłuło mnie! – zawołał. – Ukłuło mnie! Niedobra Pandoro, dlaczego otworzyłaś to
wstrętne pudełko?
Pandora opuściła wieczko i prostując się spojrzała dokoła, żeby zobaczyć, co przydarzyło
się Epimeteuszowi. Czarna chmura tak zaciemniła izbę, że dziewczynka nie widziała dokładnie, co się w niej znajdowało. Słyszała jednak nieprzyjemne bzykanie, jakby dokoła niej
przelatywało mnóstwo ogromnych much, gigantycznych moskitów czy też innych owadów,
jak bąki czy gzy. A kiedy oczy jej przywykły nieco do skąpego światła, dostrzegła rój małych
pokracznych stworzonek ze skrzydłami nietoperzy, z wyglądu wstrętnych i złośliwych,
uzbrojonych w strasznie długie żądła na ogonie. Jedno z nich właśnie ukłuło Epimeteusza. I
nie minęło wiele czasu, a Pandora również zaczęła krzyczeć, tak samo obolała i przerażona
jak jej mały towarzysz, ale robiąca z tego powodu o wiele więcej zgiełku. Jeden ze wstrętnych
małych potworków usiadł na jej czole i byłby ją ukłuł bardzo dotkliwie, gdyby Epimeteusz
nie podbiegł i nie odegnał go.
Otóż jeżeli chcecie wiedzieć, czym były te małe brzydactwa, które uciekły z puszki, powiem wam, że tworzyły one całą rodzinę ziemskich Trosk. Były tam złe Namiętności i wiele
gatunków różnych Zgryzot; było ponad sto pięćdziesiąt Zmartwień, były Choroby w ogromnej ilości przykrych, bolesnych postaci; i było więcej rodzajów Zła, niż w ogóle warto mówić.
Słowem, wszystkie nieszczęścia, które gnębią dusze i ciała ludzi, były przedtem zamknięte w
tajemniczej puszce i dane na przechowanie Epimeteuszowi i Pandorze po to, by szczęśliwe
dzieci na całym świecie nigdy nie padły ich ofiarą. Gdyby tych dwoje nie zawiodło zaufania,
wszystko byłoby dobrze. Żaden dorosły nie byłby nigdy smutny, żadne dziecko nie miałoby
nigdy powodu, by uronić choć jedną łzę – od owej chwili aż do dziś.
A przecież – i sami widzicie, jak zły postępek jednego śmiertelnika stać się może nieszczęściem dla całego świata – przez to, że Pandora uniosła wieko nieszczęsnej skrzynki, a także z
winy Epimeteusza, który jej w tym nie przeszkodził, wszystkie te Troski usadowiły się wśród
nas i nie wygląda na to, żeby je można było szybko wygnać. Bo oczywiście, jak łatwo odgadnąć, było nie do pomyślenia, by dwoje małych dzieci utrzymało ów niegodziwy rój w swojej
chatce. Przeciwnie, pierwszą rzeczą, jaką zrobiły, było otworzenie na oścież drzwi i okien, w
nadziei, że się go pozbędą; i, rzecz jasna, uskrzydlone Troski wyleciały natychmiast na wolność i tak bardzo zaczęły trapić i dręczyć małych ludzi wszędzie na świecie, że nikt z nich
przez wiele dni nawet się nie uśmiechnął. I dziwna rzecz: wszystkie kwiaty i pokryte rosą
pąki, z których ani jeden dotąd nie zwiądł, teraz zaczęły nagle chylić główki i po dwóch czy
trzech dniach traciły liście. Dzieci zaś, które dotąd wydawały się nieśmiertelne w swoim dzie-
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ciństwie, teraz robiły się codziennie starsze, wkrótce wyrośli z nich młodzieńcy i panny, potem mężczyźni i kobiety, a pomalutku, zanim w ogóle zdążyli o czymś takim pomyśleć, starcy i staruszki.
Tymczasem niegrzeczna Pandora i wcale nie mniej niegrzeczny Epimeteusz siedzieli w
swojej chatce. Oboje byli strasznie pokłuci i odczuwali silny ból, który wydawał im się tym
trudniejszy do zniesienia, że był to pierwszy, najpierwszy ból odczuwany od zarania świata.
Nie byli, naturalnie, do niego przyzwyczajeni i nie mieli w ogóle pojęcia, co oznacza. A na
domiar złego byli w fatalnych humorach, jedno wściekało się na drugie, a oboje na siebie samych. Aby dać upust temu nastrojowi, Epimeteusz usiadł ponuro w kącie izby i odwrócił się
plecami do Pandory, ona zaś rzuciła się na podłogę i oparła głowę o fatalną skrzynkę. Płakała
gorzko, łkała, jakby jej miało serce pęknąć.
Nagle po drugiej stronie wieczka rozległo się delikatne pukanie.
– Co to może być? – zawołała Pandora unosząc głowę.
Ale Epimeteusz albo nie usłyszał stukania, albo też był w zbyt kiepskim humorze, żeby
zwrócić na nie uwagę. W każdym razie nic nie odpowiedział.
– Jesteś bardzo niedobry – powiedziała Pandora znów wybuchając płaczem. – Nic do mnie
nie mówisz!
Znowu pukanie! Brzmiało to, jakby malutkie palce jakiegoś elfa lekko i figlarnie uderzały
o wewnętrzną stronę wieczka.
– Kto to? – zapytała Pandora z odrobiną dawnej ciekawości. – Kto tam jest wewnątrz tej
niedobrej skrzynki? Ze środka zabrzmiał cichy, słodki głosik:
– Podnieś wieczko, a sama zobaczysz.
– Nie, nie – powiedziała Pandora i znowu załkała. – Mam dosyć podnoszenia wieczka! Jesteś w skrzynce, ty wstrętne stworzenie, i tam pozostaniesz! Dosyć już fruwa po świecie
twoich obmierzłych braci i sióstr. Nie myśl, że będę taka głupia, żeby cię wypuścić!
Mówiąc to spojrzała na Epimeteusza, może w nadziei, że pochwali ją za jej roztropność.
Ale zrozpaczony chłopiec wymamrotał tylko, że trochę już za późno na tę mądrość.
– Ach – odezwał się znowu słodki głosik. – Lepiej jednak zrobisz, jeżeli mnie wypuścisz.
Nie jestem podobna do tych niedobrych stworzeń, które mają żądła w ogonach. To nie moi
bracia i siostry, zobaczyłabyś to od razu, gdybyś tylko na mnie raz spojrzała. No, śmiało,
moja śliczna Pandoro! Jestem pewna, że mnie wypuścisz!
Istotnie, w tajemniczym głosie tyle było pogody i urzekającego czaru, że chyba nie można
mu było niczego odmówić. Z każdym słowem, jakie wydobywało się ze skrzynki, serce Pandory stawało się lżejsze. Nawet Epimeteusz, chociaż wciąż siedział w kącie, odwrócił się w
jej stronę i wydawał się w nieco lepszym nastroju niż przedtem.
– Kochany Epimeteuszu – zawołała Pandora – czy słyszałeś ten głosik?
– Tak, naturalnie – odpowiedział chłopiec, wciąż jeszcze w nie najlepszym humorze. – I co
z tego?
– Czy mam znowu podnieść wieczko? – spytała Pandora.
– Rób, jak chcesz – odparł Epimeteusz. – Tyle już napsociłaś, że z równym powodzeniem
możesz pobroić jeszcze trochę. W tym roju Trosk, który wypuściłaś na świat, jedna mniej czy
więcej nie zrobi chyba wielkiej różnicy.
– Mógłbyś być trochę uprzejmiejszy – powiedziała cicho Pandora ocierając łzy.
– Ach, wstrętny chłopak! – zawołał głosik w skrzynce, tym razem tonem figlarnym i kpiącym. – Doskonale wie, że bardzo mnie chce zobaczyć. Dalej, miła Pandoro, podnieś wieczko.
Strasznie mi zależy, żeby cię pocieszyć. Pozwól mi tylko zażyć trochę świeżego powietrza, a
zobaczysz, że nie wszystko wygląda tak tragicznie, jak myślisz!
– Epimeteuszu – zawołała Pandora. – Niech się dzieje, co chce, jestem zdecydowana otworzyć skrzynkę!
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– A ponieważ wieko wydaje się bardzo ciężkie – wykrzyknął Epimeteusz biegnąc w jej
stronę – ja ci w tym dopomogę!
I wspólnym wysiłkiem raz jeszcze podnieśli wieczko. Ze środka wyfrunęła słoneczna mała
istotka i zatoczyła krąg po izbie, ciągnąc za sobą smugę światła. Czy próbowaliście kiedy
zmusić promień słońca, by tańczył po najciemniejszych kątach pokoju odbijając go w kawałku lusterka? Otóż tak właśnie w mroku izby wyglądała uskrzydlona wesołość tej baśniowej
istoty. Przyfrunęła do Epimeteusza, końcem paluszka dotknęła miejsca, w które ukłuła go
Troska, i cierpienie znikło natychmiast. Potem ucałowała w czoło Pandorę i w ten sposób
uleczyła jej ranę.
Spełniwszy te dobre uczynki świetlista nieznajoma zatrzepotała radośnie skrzydełkami nad
głowami dzieci i popatrzyła na nie tak przymilnie, że oboje pomyśleli sobie, że otwarcie
skrzynki nie było takim strasznym błędem, bo inaczej ich pogodny gość musiałby pozostać
uwięziony wśród tych wszystkich niedobrych chochlików z żądłami w ogonach.
– Powiedz nam, kim jesteś, piękna istoto? – zapytała Pandora.
– Nazywajcie mnie Nadzieją – odpowiedziała słoneczna postać. – Ponieważ jestem taka
wesoła, włożono mnie do tej skrzynki, by wynagrodzić rodzajowi ludzkiemu szkody wyrządzone przez ów rój brzydkich Trosk, które miały nań spaść. Nie bójcie się! Wbrew nim damy
sobie radę!
– Skrzydełka masz barwne jak tęcza! – wykrzyknął Epimeteusz. – Jakie piękne!
– Tak, są podobne do tęczy – powiedziała Nadzieja – bo mimo mej pogodnej natury jestem
częściowo stworzona z łez, nie tylko z uśmiechów.
– I zostaniesz z nami na zawsze? – spytał Epimeteusz.
– Dopóki będę wam potrzebna – rzekła Nadzieja, uśmiechając się mile – a to znaczy, dopóki żyć będziecie na tej ziemi. Przyrzekam, że was nigdy nie opuszczę. Będą może niekiedy
chwile i godziny, kiedy pomyślicie, że znikłam bezpowrotnie. Ale zawsze, wciąż i nieustannie, może kiedy najmniej będziecie się tego spodziewać, dostrzeżecie błysk moich skrzydeł
pod dachem waszej chatki. Tak, moje drogie dzieci, wiem także o czymś bardzo dobrym i
pięknym, co będzie wam potem dane!
– Ach, powiedz nam! – wykrzyknęli oboje. – Powiedz nam, co to jest!
– Nie pytajcie mnie o to – odparła Nadzieja kładąc palec na różanych wargach. – Ale nie
traćcie nadziei, nawet gdyby wam się to nigdy nie przytrafiło za waszego życia na ziemi.
Ufajcie mej obietnicy, bo jest ona prawdziwa.
– Ufamy ci! – zawołali razem Epimeteusz i Pandora.
I tak było; i nie tylko oni, lecz każdy, kto odtąd żyje na świecie, ufa Nadziei.
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Trzy złote jabłka
Czy słyszeliście kiedy o złotych jabłkach, które rosły w ogrodzie Hesperyd? Ach, takie
jabłka można by sprzedawać po ogromnej cenie za korzec, gdyby tylko rosły dziś w naszych
sadach! Ale przypuszczam, że na żadnym drzewie nigdzie na świecie nie ma szczepu tego
cudownego owocu. Nie istnieje już ani jedno nasienie tych jabłek.
I nawet w tych dawnych, pradawnych, na wpół zapomnianych czasach, nim jeszcze ogród
Hesperyd zarosły chwasty, mnóstwo ludzi wątpiło, czy drzewa, których gałęzie rodzą szczerozłote jabłka istnieją naprawdę. Wszyscy o nich słyszeli, ale nikt nie przypominał sobie, żeby je kiedykolwiek widział. Mimo to dzieci słuchały z otwartymi ustami opowieści o złotej
jabłoni postanawiając, że odszukają ją, kiedy dorosną. Żądni przygód młodzieńcy, którzy pragnęli dokonać śmielszych czynów niż ich rówieśnicy, wyruszali na poszukiwanie owoców.
Wielu z nich nie wróciło; żaden nie przyniósł jabłek. I nic dziwnego, że nie mogli ich zerwać!
Powiadają, że drzewa strzegł smok o stu straszliwych głowach, z których pięćdziesiąt nieprzerwanie pełniło straż, kiedy drugie pięćdziesiąt spało.
Osobiście uważam, że nie warto było tyle ryzykować dla jakiegoś szczerozłotego jabłka.
Gdyby jabłka były słodkie, dojrzałe i soczyste, to co innego. Wtedy może by miało sens ubiegać się o nie na przekór stugłowemu smokowi.
Ale, jak już wspomniałem, było rzeczą zupełnie zwykłą, że młodzi ludzie, kiedy mieli dość
spokoju i wypoczynku, wybierali się na poszukiwanie ogrodu Hesperyd. Pewnego razu jednak przygoda ta znęciła bohatera, który odkąd przyszedł na świat, zaznał niewiele spokoju i
wypoczynku. W czasach, o których będę mówił, wędrował on przez ziemię Italii, z potężną
maczugą w ręce i z łukiem i kołczanem przerzuconym przez ramię. Owinięty był w skórę
największego i najgroźniejszego lwa, jakiego kiedykolwiek widziano i którego sam zabił; a
chociaż był z natury dobry, wielkoduszny i szlachetny, serce jego pełne było lwiej odwagi.
Wędrując przed siebie, ciągle dopytywał się o drogę do słynnego ogrodu. Ale żaden z mieszkańców tej okolicy nie miał pojęcia, o co chodzi, a wielu miało taką minę, jakby się mieli
zaraz roześmiać, gdyby nie to, że cudzoziemiec niósł tak ogromną maczugę.
Wędrowiec szedł więc coraz dalej i ciągle pytał o to samo, aż wreszcie przybył nad brzeg
rzeki, gdzie kilka pięknych młodych kobiet siedziało splatając wieńce z kwiatów.
– Powiedzcie mi, proszę, śliczne panienki – rzekł nieznajomy czy tędy wiedzie droga do
ogrodu Hesperyd?
Młode kobiety spędzały czas bardzo przyjemnie plotąc wianki i kładąc je sobie na głowę. I
wydawało się, że palce ich miały jakaś magiczną moc, dzięki której kwiaty stawały się świeższe, bardziej zroszone, barwniejsze i piękniej pachnące, niż kiedy rosły na własnych łodygach. Ale gdy usłyszały pytanie cudzoziemca, upuściły wszystkie kwiaty na ziemię i spojrzały na niego zdumione.
– Ogród Hesperyd! – zawołała jedna z nich. – Myślałyśmy, że po tylu rozczarowaniach
śmiertelni mają już dosyć tych poszukiwań. Powiedz nam, proszę, odważny podróżniku, czego tam właściwie szukasz?
– Pewien król, który jest moim kuzynem – odpowiedział przybysz – rozkazał mi, bym mu
przyniósł trzy złote jabłka.
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– Większość młodych mężczyzn udających się na poszukiwanie tych jabłek – zauważyła
inna – pragnie je zdobyć dla siebie lub jako podarunek dla pięknej ukochanej. Czy zatem kochasz tak bardzo owego króla, który jest twoim kuzynem?
– Chyba nie – odparł cudzoziemiec wzdychając. – Był dla mnie nieraz surowy i okrutny.
Ale jest mi przeznaczone być mu posłusznym.
– A czy wiesz – zapytała panna, która odezwała się pierwsza – że pod złotą jabłonią stróżuje okropny smok o stu głowach?
– Wiem o tym dobrze – brzmiała spokojna odpowiedź. – Ale od kołyski jest moim zajęciem, ba, prawie rozrywką, rozprawiać się z wężami i smokami.
Młode niewiasty popatrzyły na jego potężną maczugę, na kosmatą lwią skórę, w którą był
odziany, wreszcie na jego bohaterską postać i poszeptały między sobą, że ten cudzoziemiec
wygląda na kogoś, po kim można się spodziewać czynów znacznie przewyższających możliwości innych ludzi. Ale ten smok o stu głowach! Jaki śmiertelny, choćby był najsilniejszy z
silnych, może liczyć na to, że uda mu się uniknąć szponów owego potwora? Dziewice miały
tak dobre serce, że nie mogły pogodzić się z myślą, by ten dzielny i piękny wędrowiec podjął
tak bardzo niebezpieczną próbę i według wszelkiego prawdopodobieństwa padł ofiarą stu
żarłocznych paszczy smoka.
– Wracaj! – krzyknęły chórem. – Wracaj do swego domu! Twoja matka zapłacze z radości,
gdy ujrzy cię całym i zdrowym; a cóż więcej mogłaby uczynić, gdybyś odniósł choćby największe zwycięstwo? Mniejsza o złote jabłka! Mniejsza o twego okrutnego, królewskiego
kuzyna! Nie chcemy, żeby pożarł cię stugłowy smok!
Przybysz wydawał się zniecierpliwiony tymi protestami. Niedbale uniósł swą potężną maczugę i opuścił ją na skałę, która leżała obok zagrzebana w ziemi. Od tego lekkiego ciosu
skała rozpadła się na kawałki. By tego dokonać, trzeba było siły olbrzyma, ale dla nieznajomego był to nie większy wysiłek niż dla którejś z młodych panien dotknięcie kwiatem różanego policzka jej siostry.
– Czy nie sądzicie – powiedział spoglądając na nie z uśmiechem – że taki cios zmiażdżyłby również jedną ze stu głów smoka?
Potem usiadł na trawie i opowiedział im historię swego życia, a w każdym razie to wszystko, co z niego zapamiętał od chwili, gdy ułożono go, jak w kołysce, na brązowej tarczy wojownika. Kiedy tam leżał, dwa ogromne węże podpełzły do niego po podłodze i rozwarły swe
paskudne szczęki, żeby go pożreć; on zaś – ledwie kilkumiesięczne niemowlę! – chwycił w
każdą piąstkę po jednym groźnym wężu i zadusił je na śmierć. Kiedy był jeszcze wyrostkiem,
zabił ogromnego lwa, niemal tak wielkiego jak ten, którego kosmatą skórą teraz okrywał ramiona. Następnym jego czynem była walka z wyjątkowo wstrętnym potworem, zwanym hydrą, który miał aż dziewięć głów, a każda pełna była niezmiernie ostrych zębów.
– Ale smok w ogrodzie Hesperyd – powiedziała jedna z dziewic – ma, jak wiesz, aż sto
głów!
– Mimo wszystko – odparł nieznajomy – wolałbym raczej walczyć z dwoma takimi smokami niż z jedną hydrą. Bo jak tylko uciąłem jedną głowę, na jej miejsce wyrastały dwie inne;
a poza tym jednej z tych głów nie można było w ogóle uśmiercić, bo gryzła jeszcze zajadlej
wtedy, kiedy już była odcięta od ciała. Byłem więc zmuszony zakopać ją pod kamieniem,
gdzie niewątpliwie żyje po dziś dzień. Ale ciało hydry i pozostałe osiem głów już nigdy nie
zrobią nikomu krzywdy.
Dziewice, sądząc, że ta opowieść może potrwać dłużej, przygotowały trochę chleba i winogron, aby ich gość mógł się posilić w przerwach opowiadania. Było im bardzo miło, że
mogą ofiarować mu ten skromny posiłek, a od czasu do czasu jedna z nich wkładała słodkie
winogrono do różanych usteczek, by nie było mu przykro jeść samemu.
Podróżny opowiedział następnie, jak ścigał bardzo rączego jelenia przez całe dwanaście
miesięcy, ani razu nie zatrzymując się dla zaczerpnięcia tchu, i jak wreszcie schwytał go za

120

rogi i żywcem zaniósł do domu. Walczył był także z dziwacznymi stworami, pół końmi, pół
ludźmi, i uśmiercił je wszystkie, po prostu z poczucia obowiązku, aby nikt nigdy już nie oglądał ich brzydkich ciał. Ponadto poczytywał sobie za wielką zasługę, że oczyścił jakąś stajnię.
– I to nazywasz znakomitym czynem? – zapytała jedna z dziewic z uśmiechem. – Tyle
przecież potrafi byle parobek na wsi!
– Gdyby to była zwyczajna stajnia, nigdy bym o tym nie wspomniał – odrzekł nieznajomy.
– Ale był to naprawdę gigantyczny trud i nie starczyłoby mi życia, żeby się z nim uporać,
gdybym nie wpadł na pomysł skierowania nurtu pobliskiej rzeki przez wrota stajni. To załatwiło sprawę w mgnieniu oka.
Widząc wielkie zaciekawienie swoich pięknych słuchaczek nieznajomy opowiedział następnie, jak ustrzelił z łuku kilka olbrzymich ptaków, jak schwytał żywcem dzikiego byka i
znowu puścił go wolno, jak poskromił pewną ilość bardzo dzikich koni i pokonał Hippolitę,
wojowniczą królowę Amazonek. Wspomniał również, że zabrał zaczarowany pas Hippolity i
dał go córce swego królewskiego kuzyna.
– Czy był to pasek Wenery, który daje piękność kobietom? – zapytała najpiękniejsza z
dziewic.
– Nie – odparł nieznajomy. – Był to pas, na którym Mars nosił kiedyś miecz, ma on moc
czynienia tego, co go nosi, dzielnym i odważnym.
– Stary pas Marsa! – zawołała dziewica potrząsając głową. – W takim razie mnie by na
nim nie zależało!
– Masz słuszność – powiedział nieznajomy.
Ciągnąc dalej swą niezwykłą opowieść mówił im, że najdziwniejszą chyba przygodę przeżył walcząc z Gerionem, człowiekiem o sześciu nogach. Była to, jak można się domyślić,
niezwykła i bardzo groźna postać. Patrząc na jego ślady na piasku lub śniegu można było sądzić, że przechodziło tamtędy trzech dobrych towarzyszy, a kiedy słyszało się w oddali odgłos jego kroków, mogło się zdawać, że nadchodzi kilka osób. A jednak był to tylko ten dziwaczny Gerion, przytupujący swoimi sześcioma nogami!
Sześć nóg i ciało olbrzyma! Ani słowa, musiał to być bardzo niesamowity potwór; i co za
marnotrawstwo skóry na zelówki!
Kiedy przybysz skończył opowieść o swoich przygodach, spojrzał wkoło na uważne twarze słuchaczek.
– Może słyszałyście już o mnie kiedyś – powiedział skromnie. – Nazywam się Herkules!
– Domyśliłyśmy się tego – odpowiedziały dziewice – gdyż twoje wspaniałe czyny znane
są na całym świecie. I nie dziwimy się już, że wyruszyłeś na poszukiwanie złotych jabłek
Hesperyd. Pójdźcie, siostry, uwieńczymy bohatera kwiatami!
I owinęły pięknymi girlandami jego szlachetną głowę i potężne bary, tak iż lwia skóra była
niemal całkowicie pokryta różami. Potem wzięły jego ciężką maczugę i tak dokładnie oplotły
ją najbarwniejszym, najbardziej delikatnym i najwonniejszym kwieciem, że nie widać było
ani kawałka dębiny, z której była zrobiona. Wyglądała jak ogromna wiązanka kwiatów. W
końcu wzięły się za ręce i zatańczyły wokół niego, a słowa, które nuciły, układały się same w
wiersze i przerodziły się w chóralną pieśń ku czci sławnego Herkulesa.
Herkules zaś cieszył się, jak cieszyłby się każdy inny bohater, że te piękne młode dziewczęta słyszały o jego mężnych czynach, które kosztowały go tyle trudu i naraziły na tyle niebezpieczeństw. Lecz mimo wszystko nie był zadowolony, nie sądził bowiem, że to, co zdziałał, zasługuje na tyle podziwu, dopóki jest jeszcze do wykonania jakieś trudne i niebezpieczne
zadanie.
– Miłe panienki – odezwał się, kiedy dziewczęta zatrzymały się, by zaczerpnąć tchu – teraz, kiedy już znacie moje imię, zechciejcie mi powiedzieć, jak mam dotrzeć do ogrodu Hesperyd.
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– Ach, czy musisz już iść? – wykrzyknęły. – Dokonałeś tylu cudownych czynów i miałeś
tak pracowite życie – czy nie możesz zadowolić się tym i odpocząć chwilę nad brzegiem tej
spokojnej rzeki?
Herkules potrząsnął głową.
– Muszę zaraz odejść – odpowiedział.
– Damy ci więc jak najlepsze wskazówki – rzekły dziewice. – Musisz udać się nad brzeg
morza, znaleźć tam Starego i zmusić go, by ci powiedział, gdzie szukać złotych jabłek.
– Starego! – powtórzył Herkules, którego rozśmieszyło to dziwne imię. – A któż to jest ten
Stary?
– No jakże to, oczywiście Starzec z Mórz – odpowiedziała jedna z panien. – Ma pięćdziesiąt córek, a są tacy, którzy sądzą, że są bardzo piękne, ale my nie uważamy za stosowne
utrzymywać z nimi znajomości, bo mają włosy koloru wody morskiej i ciała zwężające się jak
u ryb. Musisz pomówić z tym Starcem z Mórz. Jest to wielki żeglarz i wie wszystko o ogrodzie Hesperyd, bo ten ogród leży na jednej z wysp, które Stary często odwiedza.
Herkules zapytał jeszcze, gdzie najłatwiej można spotkać Starego, a kiedy dziewczęta
udzieliły mu również tej informacji, podziękował im za ich dobroć – za chleb i winogrona,
którymi go nakarmiły, piękne kwiaty którymi go uwieńczyły, za pieśni i tańce, którymi go
pragnęły uczcić, a najgoręcej za to, że powiedziały mu, którędy ma iść. I natychmiast wyruszył w drogę.
Ale nie uszedł daleko, kiedy dobiegł go głos jednej z nich.
– Trzymaj mocno Starego, kiedy go złapiesz! – wołała z uśmiechem, podniósłszy w górę
palec, by dodać większej wagi swej przestrodze. – Nie dziw się niczemu, cokolwiek się zdarzy, tylko trzymaj go mocno, a powie ci wszystko, co chcesz wiedzieć.
Herkules podziękował jej raz jeszcze i poszedł dalej, a dziewczęta powróciły do swego
przyjemnego zajęcia i wijąc wianki rozmawiały jeszcze długo o bohaterze.
– Uwieńczymy go najpiękniejszymi girlandami – mówiły – kiedy wróci tu niosąc trzy
złote jabłka po zabiciu stugłowego smoka.
Tymczasem Herkules wędrował nieprzerwanie naprzód, przez góry, doliny i dzikie bory.
Niekiedy unosił w górę swą maczugę i jednym ciosem rozwalał potężny dąb. Umysł jego był
tak zaprzątnięty olbrzymami i potworami, z którymi całe życie musiał walczyć, że być może
brał wielkie drzewo za jakiegoś olbrzyma czy inne monstrum. A przy tym tak bardzo pragnął
wykonać to, co zamierzył, że niemal żal mu było czasu, który spędził wśród tych pięknych
dziewcząt, tracąc tyle słów na opowiadanie dziejów swego życia. Ale tak jest zawsze z ludźmi, których przeznaczeniem jest dokonywać wielkich czynów. To, co już osiągnęli, wydaje
im się niczym. To, czego postanowili dokonać, wydaje się godne trudu, ryzyka, nawet śmierci.
Jeżeli ktoś przypadkiem znalazł się w tym lesie, musiał się bardzo przerazić widząc, jak
Herkules obala drzewa swoją wielką maczugą. Od jednego ciosu pień rozpadał się jak od uderzenia pioruna, rozłożyste gałęzie waliły się z szumem i trzaskiem na ziemię.
Kiedy tak śpieszył naprzód nie zatrzymując się i nawet nie oglądając za siebie, po niedługim czasie usłyszał z oddali ryk morza. Przyśpieszył wtedy kroku i wkrótce znalazł się nad
brzegiem, gdzie wielkie, białogrzywe fale piętrzyły się na twardym piasku długą smugą
śnieżnej piany. Ale na jednym końcu piaszczystego wybrzeża było bardzo przyjemne miejsce:
zielone zarośla wspinały się tam po skalistym zboczu nadając mu piękny, łagodny wygląd.
Niewielką przestrzeń między skałą i morzem pokrywał kobierzec szmaragdowej trawy gęsto
usianej słodko pachnącą koniczyną.
I kogóż dojrzał tam Herkules? Właśnie jakiegoś starego człowieka, który smacznie spał!
Ale czy był to naprawdę stary człowiek? Na pierwszy rzut oka niewątpliwie robił takie
wrażenie, lecz kiedy przyjrzało mu się bliżej, wyglądał raczej na jakiś stwór morski. Jego
nogi i ręce pokryte były łuską jak u ryby, a na dłoniach i stopach miał płetwy, zupełnie jak
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kaczka. Długa broda miała zielonkawy odcień i wyglądała bardziej na kępkę wodorostów niż
na zwykłą brodę. Czy widzieliście kiedy drewniany kij, którym tak długo miotały fale, że cały
obrósł małymi ślimaczkami, a wreszcie, gdy dociera do brzegu, wygląda tak, jakby wypłynął
z samego dna morza? Otóż ten stary człowiek przypomniałby wam taki właśnie miotany falami kij. Ale Herkules, kiedy tylko ujrzał tę dziwaczną postać, był przekonany, że jest to nie
kto inny, jak ów Starzec, który ma mu pokazać drogę.
Tak, był to ów Starzec z Mórz, o którym mówiły gościnne dziewczęta. Dziękując swej
szczęśliwej gwieździe, że przypadkiem zastał staruszka śpiącego, Herkules podszedł do niego
na palcach i złapał go za rękę i nogę.
– Powiedz mi – zawołał, zanim jeszcze Stary na dobre się rozbudził – jak dojść do ogrodu
Hesperyd?
Jak łatwo sobie można wyobrazić, Starzec z Mórz zbudził się bardzo przerażony. Ale jego
zdumienie nie było chyba większe niż to, które odczuł Herkules już w następnej minucie. Bo
ni stąd, ni zowąd Stary jakby wymknął mu się z rąk, a on stwierdzićł, że trzyma za przednią i
tylną nogę... jelenia! Mimo to trzymał go mocno. Potem jeleń zniknął, a zamiast niego pojawił się ptak, który trzepotał się i skrzeczał, kiedy Herkules kurczowo ściskał jego skrzydło i
szpony! Ale i ptak nie potrafił się wyrwać. W chwilę później był to paskudny, trzygłowy pies,
warczący i szczekający na Herkulesa, i wściekle kłapiący zębami ku rękom, które go trzymały! Ale Herkules nie popuszczał. A jeszcze po chwili zamiast psa o trzech głowach pojawił się
ni mniej, ni więcej, tylko Gerion, sześcionogi potwór w ludzkim ciele, wierzgający na Herkulesa pięcioma nogami, po to, by uwolnić szóstą! Ale Herkules nie zwolnił chwytu. I oto
znowu nie było ani śladu Geriona, natomiast zjawił się olbrzymi wąż, podobny do tych, które
Herkules zadusił, kiedy był niemowlęciem, tylko ze sto razy większy; wił się i skręcał wokół
szyi i ciała bohatera, wyrzucał ogon wysoko w powietrze i otwierał swą śmiercionośną paszczękę, jakby go zaraz miał pożreć. Był to naprawdę straszliwy widok! Ale Herkules nie przeraził się ani trochę i tak mocno uchwycił wielkiego węża, że ten wkrótce zaczął syczeć z bólu.
Musicie bowiem wiedzieć, że Starzec z Mórz, chociaż zazwyczaj przypominał skąpaną w
falach morskich rzeźbę na dziobie okrętu, potrafił przybrać każdą postać, jaką tylko zechciał.
Kiedy znalazł się nagle w żelaznym uścisku Herkulesa, spodziewał się tak go zaskoczyć i
przestraszyć tymi magicznymi przemianami, by w końcu bohater był zadowolony, że może
się go pozbyć. Gdyby Herkules rozluźnił chwyt, Stary dałby z pewnością nurka na samo dno
oceanu, skąd nieprędko zdecydowałby się wynurzyć, by udzielić odpowiedzi na wszelkie
niewczesne pytania. Myślę, że dziewięćdziesiąt dziewięć osób na sto śmiertelnie by się przeraziło już pierwszego z jego ohydnych wcieleń i natychmiast rzuciłoby się o ucieczki. Bo jedną z najtrudniejszych rzeczy na tym świecie jest dostrzec różnicę między niebezpieczeństwem
prawdziwym i wyimaginowanym.
Ponieważ jednak Herkules trzymał Starego tak uparcie, ściskając go coraz mocniej przy
każdej zmianie wcielenia i naprawdę zadając mu niemały ból, ten uznał wreszcie za stosowne
powrócić do swej własnej postaci. I oto pojawił się znowu – rybokształtny, łuskowaty, płetwonogi stwór z czymś w rodzaju kępki wodorostów na brodzie.
– Czego ty właściwie chcesz ode mnie? – zawołał Stary, jak tylko zdołał zaczerpnąć tchu,
bo tylokrotne przybieranie fałszywej postaci było bardzo męczące. – Dlaczego ściskasz mnie
tak mocno? Puść mnie zaraz, bo zacznę cię uważać za wielkiego gbura!
– Nazywam się Herkules! – ryknął groźny przybysz. – I nigdy nie wydobędziesz się z moich rąk, póki nie wskażesz mi najkrótszej drogi do ogrodu Hesperyd!
Kiedy Starzec usłyszał, kim jest ten, kto go schwytał, zrozumiał od razu, że będzie mu musiał powiedzieć wszystko, co tamten zechce wiedzieć. Stary, musicie pamiętać, był mieszkańcem mórz i włóczył się wszędzie, jak inni żeglarze. Oczywiście, nieraz już słyszał o sławnym
Herkulesie, o wspaniałych czynach, których on nieustannie dokonywał w różnych stronach
świata, a także o tym, jak bardzo był zawsze zdecydowany wykonać to, co przedsięwziął.
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Dlatego zrezygnował z dalszych prób ucieczki i powiedział bohaterowi, jak znaleźć ogród
Hesperyd, przestrzegając go jednocześnie przed różnymi trudnościami, jakie będzie musiał
pokonać, zanim się tam dostanie.
– Musisz iść tędy i tędy – mówił Starzec z Mórz ustawiwszy busolę – aż ujrzysz bardzo
potężnego olbrzyma, który trzyma niebo na ramionach. Ten olbrzym, jeżeli przypadkiem będzie w dobrym humorze, powie ci dokładnie, gdzie leży ogród Hesperyd.
– A jeżeli przypadkiem nie będzie w humorze – rzekł Herkules podnosząc opartą na końcu
palca maczugę wysoko do góry – może znajdę sposób, żeby go przekonać!
Podziękowawszy Starcowi z Mórz i przeprosiwszy go za to, że go tak mocno ściskał, bohater udał się w dalszą drogę. Miał jeszcze wiele dziwacznych przygód, o których na pewno
przydałoby się wam posłuchać, gdybym miał czas opowiedzieć je tak dokładnie, jak na to
zasługują.
W tej właśnie podróży, o ile się nie mylę, spotkał niebywałych rozmiarów olbrzyma, który
był tak dziwacznie stworzony przez naturę, że ilekroć dotknął ziemi, stawał się dziesięć razy
silniejszy, niż był przedtem. Nazywał się Anteusz. Rozumiecie doskonale, że walczyć z takim
przeciwnikiem było niezmiernie trudno; bo ile razy silny cios obalił go na ziemię, podrywał
się znowu, jeszcze silniejszy, groźniejszy i bardziej zdolny do użycia broni, niż gdyby jego
wróg zostawił go w spokoju. Tak więc im silniej Herkules grzmocił go swoją maczugą, tym
dalszy zdawał się być od zwycięstwa. Kłóciłem się czasem z takimi ludźmi, ale nigdy się z
żadnym nie biłem. Jedynym sposobem zakończenia walki, jaki Herkules uznał za możliwy,
było unieść Anteusza w powietrze i dusić go, dusić i dusić, aż wydusi całą siłę z jego olbrzymiego ciała.
Po tej przygodzie Herkules puścił się w dalszą drogę i przybył do Egiptu, gdzie został
wzięty do niewoli i byłby poniósł śmierć, gdyby nie zdołał zabić króla tego kraju i uciec.
Przeszedłszy przez pustynię i pędząc co siły w nogach dotarł wreszcie nad brzeg wielkiego
oceanu. I tu wydawało się, że nadszedł kres jego podróży (chyba żeby umiał chodzić po
grzbietach fal).
Przed sobą nie widział nic prócz spienionego, huczącego, bezkresnego oceanu. Ale nagle,
spojrzawszy w stronę horyzontu, ujrzał w oddali coś, czego nie widział przed chwilą. Przedmiot ów świecił się bardzo jasno, niemal jak okrągła, złota tarcza słońca, kiedy wstaje ono lub
zachodzi nad krawędzią ziemi. I wyraźnie przybliżał się; istotnie, z każdą chwilą ten cudowny
kształt stawał się coraz bardziej świetlisty. Wreszcie był już tak blisko, iż Herkules stwierdził,
że jest to olbrzymi kielich czy misa zrobiona albo ze złota, albo z wypolerowanego brązu. W
jaki sposób znalazł się na morzu, tego nie umiem wam powiedzieć. Tak czy inaczej był tam,
unosząc się na wzburzonych falach, które miotały nim w dół i w górę i obmywały jego boki
swymi spienionymi grzbietami, nie przelewając jednak nigdy piany przez jego krawędź.
– Widziałem już w życiu wielu olbrzymów – pomyślał Herkules – ale nigdy takiego, który
by chciał się napić wina z takiego pucharu!
I doprawdy, cóż to musiał być za puchar! Był tak wielki – tak wielki – ale po prostu boję
się powiedzieć, jak był niezmiernie wielki. Mówiąc ogólnie był dziesięć razy większy od
młyńskiego koła i chociaż cały z metalu, unosił się na wzburzonych falach lżej niż miseczka
żołędzia płynąca w dół strumienia. Fale popychały go naprzód, aż wreszcie dotknął brzegu w
niewielkiej odległości od miejsca, w którym stał Herkules.
Nasz bohater w tej samej chwili zorientował się, co ma uczynić; bo nie po to przecież
przeżył tyle niezwykłych przygód, by nie nauczyć się, jak należy postępować, kiedy zdarza
się coś, co nieco odbiega od zwykłych zjawisk. Było dlań jasne jak słońce, że jakaś niewidzialna moc rzuciła ów puchar na fale i poprowadziła go aż tutaj, aby przewiózł Herkulesa
przez morze do ogrodu Hesperyd. Tak więc bez chwili zwłoki wdrapał się na brzeg pucharu i
ześliznął do wnętrza, gdzie rozłożywszy lwią skórę ułożył się, by trochę odpocząć. Nie miał
przecież chwili wytchnienia, odkąd pożegnał się z dziewczętami na brzegu rzeki. Fale ude-

124

rzały z miłym, dźwięcznym pobrzękiwaniem o ściany pucharu, który kołysał się lekko na
wszystkie strony ruchem tak kojącym, że Herkules szybko zapadł w przyjemną drzemkę.
Drzemał tak już zapewne dość długo, kiedy puchar uderzył przypadkiem w jakąś skałę i
zabrzmiał, i rozdzwonił się swym złotym czy brązowym kruszcem sto razy głośniej niż największy dzwon kościelny, jakiście w życiu słyszeli. Hałas ten obudził Herkulesa, który zerwał
się natychmiast i rozejrzał dokoła, zastanawiając się, gdzie jest. Wkrótce zorientował się, że
puchar przebył znaczną część morza i zbliża się chyba do brzegu jakiejś wyspy. I jak sądzicie,
co też zobaczył na tej wyspie?
Nie, nigdy nie zgadniecie, choćbyście próbowali sto tysięcy razy! Jestem święcie przekonany, że był to najwspanialszy widok, jaki pojawił się przed oczami Herkulesa we wszystkich
jego wędrówkach i przygodach. Było to większe dziwo niż hydra o dziewięciu głowach, które
odrastały dwa razy szybciej, niż je odcinano, większe niż sześcionogi potwór w ludzkim ciele,
niż Anteusz, większe niż wszystko, co oczy ludzkie widziały przed Herkulesem i po nim lub
co będą jeszcze oglądać podróżni po wsze czasy. Był to olbrzym!
Ale jaki nieznośnie wielki olbrzym! Olbrzym wysoki jak góra, tak strasznie olbrzymi, że
chmury owijały się dokoła jego bioder jak pas, zwisały jak oszroniona broda u jego podbródka i trzepotały się przed jego oczami, tak iż nie widział ani Herkulesa, ani złotego pucharu, w
którym on podróżował. A co najdziwniejsze, olbrzym trzymał swe potężne ręce w górze i
wydawało się, że podtrzymuje niebo, które (o ile Herkules mógł dostrzec przez chmury) spoczywało na jego głowie! Wszystko to wydaje się prawie nie do wiary.
Tymczasem świetlisty kielich płynął dalej, aż wreszcie dotknął lądu. I właśnie wtedy lekki
wietrzyk zdmuchnął chmury sprzed twarzy olbrzyma i Herkules ujrzał jego potwornie wielkie
rysy: oczy, każde wielkości jeziora, nos długi na milę i takiej samej szerokości usta. Rozmiary
tego oblicza były doprawdy zatrważające, ale było ono także smutne i zmęczone – jak i dziś
można zobaczyć u wielu ludzi, którzy muszą dźwigać ciężar ponad siły. Czym było niebo dla
olbrzyma, tym są ziemskie troski dla tych, którzy pozwalają się im przytłoczyć. A kiedykolwiek człowiek bierze na swoje barki coś, co przekracza słuszną miarę jego możliwości, spotyka go dokładnie taki los, jaki przypadł nieszczęsnemu olbrzymowi.
Biedak! Było jasne, że stoi tam już bardzo długo. Pradawne drzewa zdążyły wyrosnąć i
spróchnieć wokół jego stóp, między palce u nóg wciskały się dęby, które wykiełkowały z
żołędzi przed sześciu czy siedmiu wiekami.
Olbrzym spojrzał teraz w dół z wysokości swoich ogromnych oczu i dostrzegłszy Herkulesa zaryczał głosem podobnym do grzmotu wydobywającego się z chmury, która właśnie odpłynęła sprzed jego twarzy.
– Kim jesteś, ty tam, u moich stóp? I skąd przybywasz w tej maleńkiej czarce?
– Jestem Herkules! – zagrzmiał nasz bohater głosem prawie, a może nawet dokładnie tak
donośnym jak głos olbrzyma. – Szukam ogrodu Hesperyd!
– Cha! cha! cha! – zahuczał znowu olbrzym w ataku gromkiego śmiechu. – To ci mądry
pomysł, ani słowa!
– A dlaczegóż by nie? – zawołał Herkules, trochę już rozgniewany wesołością olbrzyma. –
Myślisz może, że boję się smoka o stu głowach?
Kiedy tak rozmawiali, wokół bioder olbrzyma zgromadziły się czarne chmury i po chwili
wybuchła straszliwa burza, z piorunami i błyskawicami, która narobiła tyle hałasu, że Herkules nie mógł zrozumieć ani słowa. W pomroce burzy dostrzec można było tylko niezmierzonej długości nogi olbrzyma, a niekiedy pojawiała się na mgnienie oka cała jego postać spowita w płaszcz mgły. Wydawało się, że mówi coś bez przerwy, ale jego potężny, głęboki,
ochrypły głos zlewał się z odgłosem grzmotów i jak one przewalał po wzgórzach. I tak, mówiąc nie w porę, głupi olbrzym marnował niezmierną ilość energii, bo pioruny przemawiały
równie zrozumiale co on.
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Wreszcie burza ucichła tak nagle, jak nadeszła. I znowu ukazało się jasne niebo i strudzony
olbrzym, który je podtrzymywał, a rozkoszne promienie słońca padały na jego potężną postać
i rozświetlały ją na tle mrocznych chmur. Głowa jego była tak wysoko nad ulewą, że krople
nie zmoczyły ani jednego włoska!
Kiedy olbrzym zobaczył, że Herkules nadal stoi na brzegu, zahuczał znów do niego:
– Jestem Atlas, najpotężniejszy olbrzym świata! Trzymam niebo na głowie!
– Właśnie widzę – odpowiedział Herkules. – Ale czy możesz wskazać mi drogę do ogrodu
Hesperyd?
– A czego tam szukasz? – zapytał olbrzym.
– Muszę zdobyć trzy złote jabłka dla mojego królewskiego kuzyna – zawołał Herkules.
– Nikt poza mną – rzekł olbrzym – nie może wejść do ogrodu Hesperyd i zerwać złotych
jabłek. Gdyby nie ten drobiazg, że muszę podtrzymywać niebo, zrobiłbym z pół tuzina kroków przez morze i przyniósłbym ci te jabłka.
– To bardzo uprzejmie z twojej strony – odparł Herkules.– Ale czy nie możesz oprzeć nieba na jakiejś górze?
– Żadna nie jest dostatecznie wysoka – powiedział Atlas potrząsając głową. – Ale gdybyś
ty stanął na tym najbliższym szczycie, miałbyś głowę prawie na tym samym poziomie co
moja. Wyglądasz na dosyć silnego. A może byś tak wziął mój ciężar na swoje barki, podczas
gdy ja załatwię twoją sprawę?
Herkules (o czym nie wolno zapominać) był człowiekiem niezwykłej siły; a chociaż trzeba
niewątpliwie potężnych mięśni do podtrzymania nieba, Herkules był jedynym spośród
śmiertelnych, po którym można było spodziewać się takiej sztuki! Niemniej jednak przedsięwzięcie wydawało się tak trudne, że nasz bohater po raz pierwszy w życiu zawahał się.
– Czy niebo jest bardzo ciężkie? – zapytał.
– No cóż, z początku nie tak bardzo – odparł olbrzym wzruszając ramionami. – Ale po tysiącu lat robi się trochę ciężkawe!
– A ile czasu – spytał znowu bohater – zajmie ci zdobycie złotych jabłek?
– Och, to potrwa kilka chwil – zawołał Atlas. – Każdym krokiem zrobię dziesięć do piętnastu mil i odbędę drogę do ogrodu i z powrotem, zanim rozbolą cię ramiona.
– Więc dobrze – odpowiedział Herkules. – Wdrapię się na ten szczyt za tobą i uwolnię cię
od twego ciężaru.
Herkules miał naprawdę bardzo dobre serce i uważał, że powinien wyświadczyć olbrzymowi przysługę, dając mu okazję do takiej przechadzki. A poza tym pomyślał sobie, że zdobędzie jeszcze większą sławę, jeżeli będzie się mógł poszczycić tym, że podtrzymywał niebo,
niż gdyby tylko pokonał smoka o stu głowach. Tak więc bez dalszych zbędnych słów zdjęli
niebo z ramion Atlasa i umieścili je na barkach Herkulesa.
Kiedy już tego dokonali, olbrzym się przede wszystkim przeciągnął – i możecie sobie wyobrazić, jaki to był niesamowity widok. Następnie powoli wyciągnął jedną nogę z lasu, którym obrosła, potem drugą. I wtedy nagle zaczął podrygiwać, skakać i tańczyć z radości, że
jest wolny, wzbijając się strasznie wysoko w powietrze i opadając z impetem, od którego
trzęsła się ziemia. Potem zaśmiał się – cha! cha! cha! – grzmiącym głosem, który odbił się
echem po bliskich i najdalszych górach, jak gdyby wraz z olbrzymem stanowiły jedno rozradowane rodzeństwo. Wreszcie, kiedy jego radość już nieco osłabła, wszedł do morza. Dziesięć mil po pierwszym kroku – i był zanurzony do pół łydki, dziesięć po drugim – i woda sięgała mu powyżej kolan, jeszcze dziesięć po trzecim – i zanurzył się po pas. W tym miejscu
morze było najgłębsze.
Herkules obserwował idącego olbrzyma; a był to istotnie wspaniały widok – ten potężny
kształt ludzki oddalony o ponad trzydzieści mil, którego połowa ukryta była w oceanie, lecz
górna część, potężna, owiana mgłą, majaczyła jak odległe, błękitne wzgórze. Wreszcie gigantyczna sylwetka znikła mu zupełnie z oczu. Teraz Herkules zaczął się zastanawiać, co by
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zrobił, gdyby Atlas utonął w morzu lub został pokąsany na śmierć przez smoka o stu głowach, który strzegł złotych jabłek w ogrodzie Hesperyd. Gdyby miało się zdarzyć podobne
nieszczęście, w jaki sposób zdołałby się kiedykolwiek pozbyć ciężaru niebios? A tymczasem
po troszeczku ciężar ten zaczynał już dawać się odrobinę we znaki jego głowie i barkom.
„Naprawdę żal mi tego biednego olbrzyma – pomyślał. – Jeżeli mnie to tak męczy po dziesięciu minutach, jak bardzo musiało jego zmordować w ciągu tysiąca lat!”
Ach, drodzy mali przyjaciele, nie macie pojęcia, ile ważyło to błękitne niebo, które tak łagodnie i powiewnie unosi się nad waszymi głowami! A nie zapominajmy także o huczącym
wichrze, chłodzie, mokrych chmurach i palącym słońcu, które kolejno dawały się Herkulesowi we znaki! Po chwili zaczął się bać, że olbrzym nigdy nie wróci. Tęsknie spoglądał na świat
rozpościerający się w dole i mówił sam sobie, że jest o wiele przyjemniej być pasterzem u
stóp góry niż stać na jej niebotycznym wierzchołku i z całych sił podtrzymywać sklepienie
niebieskie. Bo oczywiście, jak łatwo zrozumiecie, Herkules miał na głowie olbrzymią odpowiedzialność, nie mniejszą niż ciężar, jaki dźwigał na barkach. Przecież gdyby nie stał zupełnie spokojnie, utrzymując niebo w całkowitym bezruchu, słońce mogłoby się przechylić! A
po zapadnięciu nocy mnóstwo gwiazd mogłoby się oderwać od swoich miejsc na niebie i
spaść w dół, na kształt ognistego deszczu, wprost na głowy ludzi! A jakżeby się wstydził nasz
bohater, gdyby na skutek jego chwiejnej postawy niebo pękło i ukazało oczom ludzkim wielką szczelinę od końca do końca!
Nie wiem, ile czasu upłynęło, zanim ku swojej niewypowiedzianej radości dostrzegł gigantyczną sylwetkę olbrzyma majaczącą jak chmura na odległym brzegu morza. Zbliżywszy
się Atlas podniósł rękę, w której Herkules ujrzał trzy wspaniałe złote jabłka, każde z nich
wielkości dyni, zwisające na jednej gałęzi.
– Cieszę się, że cię znów widzę – zawołał Herkules, kiedy olbrzym zbliżył się na odległość
głosu. – A więc masz złote jabłka?
– Oczywiście, oczywiście – odpowiedział Atlas. – I naprawdę to bardzo ładne jabłka. Mogę cię zapewnić, że wziąłem najpiękniejsze jakie rosły na drzewie. Ach, jakie to cudowne
miejsce, ten ogród Hesperyd. Tak, tak. A smok o stu głowach to coś, co każdy powinien zobaczyć. Mimo wszystko lepiej byś zrobił, gdybyś sam był poszedł po te jabłka.
– Nic nie szkodzi – odparł Herkules. – Zrobiłeś przyjemną wycieczkę i wykonałeś zadanie
równie dobrze, jak ja bym to uczynił Serdecznie dziękuję ci za twój trud. Teraz zaś, ponieważ
mam przed sobą daleką drogę i bardzo się śpieszę (bo król, mój kuzyn, chce jak najszybciej
dostać złote jabłka), czy będziesz tak uprzejmy i weźmiesz znowu niebo z moich ramion?
– Ach, w tej sprawie – powiedział olbrzym podrzucając złote jabłka w powietrze na wysokość dwudziestu mil lub coś w tym rodzaju i chwytając je znowu, gdy spadały – w tej sprawie, mój przyjacielu, wydajesz mi się nieco nierozsądny. Czyż ja nie mógłbym zanieść złotych jabłek twemu królewskiemu kuzynowi o wiele szybciej niż ty? Ponieważ jego królewskiej mości tak bardzo się do nich śpieszy, przyrzekam ci, że będę stawiał jak najdłuższe kroki. A poza tym nie mam teraz ochoty obciążać się niebem.
Tu Herkules zniecierpliwił się i gwałtownie wzruszył ramionami. Ponieważ był już zmrok,
łatwo było zobaczyć, że dwie czy trzy gwiazdy wypadły ze swoich miejsc.
Na ziemi wszyscy popatrzyli w górę w trwodze, że za chwilę niebo spadnie im na głowę.
– Oj, tak nie wolno! – zawołał olbrzym Atlas rycząc ze śmiechu. – Ja przez ostatnie pięćset
lat nie pozwoliłem spaść tylu gwiazdom. Kiedy tam postoisz tak długo jak ja, nauczysz się
cierpliwości!
– Co takiego? – wrzasnął rozzłoszczony Herkules. – Każesz mi dźwigać ten ciężar na zawsze?
– Pomyślimy o tym któregoś dnia – odpowiedział olbrzym. – W każdym razie nie powinieneś się skarżyć, jeżeli będziesz musiał dźwigać go przez najbliższe sto lat, no, może tysiąc.
Ja go dźwigałem o wiele dłużej mimo bólu w plecach. No więc po tysiącu lat, jeżeli będę w
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dobrym humorze, być może znowu się zamienimy. Jesteś niewątpliwie bardzo silny i nigdy
nie znajdziesz lepszej okazji, żeby tego dowieść. Potomność będzie o tobie mówiła, gwarantuję ci!
– Też! Dużo mnie to obchodzi! – zawołał Herkules, znowu wzruszając ramionami. – Weź
niebo tylko na chwilę, dobrze? Chcę zrobić poduszeczkę z mojej lwiej skóry, żeby ciężar miał
się na czym oprzeć. Uwiera mnie doprawdy i będzie mi sprawiał niepotrzebny kłopot przez te
wszystkie stulecia, które mam tu stać.
– To całkiem słuszne, zrobię to! – powiedział olbrzym; nie żywił bowiem niechęci do Herkulesa, a powodował się jedynie zbyt samolubną dbałością o własną wygodę. – Wezmę niebo
z powrotem, ale tylko na pięć minut. Tylko pięć minut, pamiętaj! Ani mi się śni spędzić następne tysiąc lat tak samo jak ostatnie. Rozmaitość dodaje smaku życiu, oto moja dewiza.
Ach, co za tępy, stary hultaj był z tego olbrzyma! Cisnął na ziemię złote jabłka i z głowy i
ramion Herkulesa wziął z powrotem niebo na własne barki, a więc tam, gdzie powinno się
ono znajdować. Herkules zaś podniósł trzy złote jabłka, które były wielkości dyni albo jeszcze większe, i natychmiast puścił się w drogę do domu, nie zwracając najmniejszej uwagi na
grzmiący głos olbrzyma, który ryczał za nim, żeby wracał. Nowy las wyrósł u jego stóp i zestarzał się tam; i znów można było zobaczyć sześćsetletnie lub siedemsetletnie dęby, które
dożyły tego wieku między palcami Jego potężnych stóp.
I stoi tam ten olbrzym po dziś dzień lub, w każdym razie, stoi tam góra równie wysoka i
nosząca jego imię. A kiedy piorun zagrzmi na jej szczycie, możemy sobie wyobrazić, że to
głos olbrzyma Atlasa ryczącego w ślad za Herkulesem!
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Cudowny dzban
Pewnego wieczoru, w bardzo dawnych czasach, stary Filemon i jego równie stara żona,
Baucis, siedzieli przed drzwiami swojej chatki rozkoszując się ciszą i pięknem zachodu. Zjedli już swą skromną wieczerzę i zamierzali spędzić spokojnie godzinkę lub dwie przed udaniem się na spoczynek. Gwarzyli więc o swoim ogródku, o krowie i pszczołach, a także o
winorośli oplatającej ścianę ich domku, na której winogrona zaczynały przybierać barwę purpury. Ale krzyki niegrzecznych dzieci i zajadłe ujadanie psów w wiosce stawały się coraz
głośniejsze, aż wreszcie Baucis i Filemon prawie już nie słyszeli własnych słów.
– Ach, żono – zawołał Filemon – boję się, że jakiś nieszczęsny podróżny szuka gościny u
naszych sąsiadów i że zamiast dać mu żywność i schronienie, poszczuli go psami, jak to mają
w zwyczaju!
– Niestety! – odparła stara Baucis. – Bardzo bym pragnęła, żeby nasi sąsiedzi byli trochę
lepsi dla bliźnich. Pomyśleć tylko, że tak okropnie wychowują dzieci i głaszczą je po główkach za to, że ciskają w obcych kamieniami!
– Z tych dzieci nic dobrego nie wyrośnie – powiedział Filemon potrząsając siwiutką głową. – Prawdę mówiąc, żono, nie zdziwiłbym się, gdyby wszystkim mieszkańcom wioski
przytrafiło się coś strasznego, o ile nie poprawią swoich obyczajów. Ale jeżeli o nas chodzi,
to dopóki Opatrzność da nam choćby skórkę chleba, odstąpimy połówkę każdemu biednemu i
bezdomnemu przybyszowi, jaki zjawi się i będzie jej potrzebował.
– To prawda, mężu – rzekła Baucis. – Tak zrobimy!
Staruszkowie, trzeba wam wiedzieć, byli bardzo biedni i musieli ciężko pracować na życie.
Stary Filemon pilnie się trudził w swoim ogródku, podczas gdy Baucis była zawsze zajęta
kądzielą, robiła masło i ser z mleka ich krowy lub krzątała się po chatce. Rzadko jedli coś
więcej niż chleb, mleko i warzywa, czasami trochę miodu z ula, niekiedy także kiść winogron, które dojrzały na ścianie ich domku. A jednak była to para najlepszych ludzi pod słońcem, którzy z radością obeszliby się raczej bez obiadu, niżby mieli odmówić kromki razowego chleba, kubka świeżego mleka czy łyżki miodu strudzonemu wędrowcowi, który zatrzymał
się u ich drzwi. Wydawało im się, że tacy goście mają w sobie jakąś świętość i że powinni ich
dlatego ugościć lepiej i hojniej niż samych siebie.
Ich chatka stała na łagodnym zboczu, niedaleko od wioski, która leżała w kotlinie szerokiej
na około pół mili. W dawnych czasach, kiedy świat był zupełnie nowy, dolina ta była zapewne jeziorem. W głębinach wód pląsały ryby, wodorosty pieniły się przy brzegach, a drzewa i
wzgórza oglądały w szerokim, spokojnym zwierciadle jeziora swe odwrócone odbicia. Ale
gdy wody opadły, ludzie zaczęli uprawiać ziemię i pobudowali na niej domy, tak iż teraz było
to bardzo urodzajne miejsce, bez żadnych śladów dawnego jeziora, z wyjątkiem malutkiego
strumyczka, który wił się przez środek wioski i zaopatrywał w wodę jej mieszkańców. Dolina
była suchym lądem od tak dawna, że dęby, które w niej wyrosły, zdążyły wybujać wysoko
pod niebo, uschnąć ze starości i ustąpić miejsca innym, równie wysokim i wspaniałym. Trudno było o piękniejszą i bardziej urodzajną dolinę. Sam widok obfitości, która ich otaczała,
powinien był natchnąć mieszkańców dobrocią i szlachetnością, a także sprawić, by dobrymi
uczynkami wobec bliźnich okazali swą wdzięczność Opatrzności.
Niestety jednak ludzie w tej wiosce nie byli godni, by mieszkać w miejscu tak hojnie obdarzonym przez Niebo. Byli samolubni i nieczuli, nie mieli litości dla biednych ani współczucia
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dla bezdomnych. Uśmialiby się serdecznie, gdyby ktoś im powiedział, że ludzie powinni okazywać sobie miłość, bo nie ma innego sposobu, by spłacić dług opiekuńczej troski i miłości,
jaki wszyscy zaciągnęliśmy u Opatrzności. Nie uwierzycie chyba, jeśli wam powiem, że ci
niedobrzy ludzie uczyli swoje dzieci, by były nie lepsze od nich, i zachęcali je oklaskami,
kiedy widzieli, jak mali chłopcy i dziewczęta biegną za jakimś biednym przybyszem, wykrzykują coś za nim i obrzucają go kamieniami. Trzymali także duże, złe psy i ilekroć jakiś
podróżny ośmielił się pokazać na ulicy wioski, sfora tych wstrętnych kundli pędziła mu na
spotkanie warcząc, ujadając i szczerząc kły. Potem chwytały go za nogę albo za ubranie,
gdzie popadło, i chociaż był już obszarpany, kiedy się pojawił, stanowił szczególnie żałosny
widok, nim zdołał uciec. Jak łatwo sobie wyobrazić, było to straszne przeżycie dla biednych
wędrowców, zwłaszcza jeśli byli przypadkiem chorzy, słabi, kulawi albo starzy. Tacy ludzie
(jeśli już raz przekonali się, jak brzydko postępują źli mieszkańcy wioski, a także ich dzieci i
psy) nadłożyliby raczej wiele mil drogi zamiast ponownie próbować przejścia przez tę wioskę.
Sprawa wyglądała jeszcze gorzej (o ile to w ogóle było możliwe), kiedy w wiosce zjawiali
się bogacze jadący we własnych wozach lub na pięknych koniach i w towarzystwie służby w
bogatej liberii: wtedy bowiem trudno było o ludzi bardziej uprzejmych i służalczych niż
mieszkańcy wsi. Zdejmowali kapelusze i składali najpokorniejsze ukłony. Jeżeli dzieci były
niegrzeczne, targali je zdrowo za uszy, a co do psów, to jeśli jakiś kundel w sforze pozwolił
sobie na szczeknięcie, jego pan natychmiast grzmocił mu skórę kijem i uwiązywał przy domu
bez kolacji. Byłoby to wszystko bardzo przyjemne, gdyby nie dowodziło, że mieszkańcy wioski bardzo dbali o pieniądze, które gość miał w kieszeni, ale ani trochę o ludzką duszę, jednako zamieszkującą ciało księcia i żebraka.
Rozumiecie już teraz, dlaczego stary Filemon tak się zmartwił, kiedy usłyszał krzyki dzieci
i ujadanie psów na drugim końcu wioski. Słychać było jakiś niewyraźny gwar, który trwał
dobrą chwilę i zdawał się wypełniać całą szerokość doliny.
– Nigdy nie słyszałem, żeby psy były tak głośne – zauważył poczciwy staruszek.
– A dzieci tak niegrzeczne – dodała jego dobra żona.
Siedzieli kiwając głowami, a hałas stawał się coraz bliższy; aż wreszcie u stóp małego
wzniesienia, na którym stała ich chatka, dostrzegli dwóch podróżnych idących w ich stronę.
Tuż za nimi biegły warcząc groźne psy, a nieco dalej podążała gromada dzieci, które wydawały piskliwe krzyki i z całej siły obrzucały obcych kamieniami. Raz i drugi młodszy z wędrowców (szczupły i bardzo zgrabny) odwracał się i odganiał psy kijem, który trzymał w ręku. Jego towarzysz, człowiek nader wysoki, szedł spokojnie, jakby nie dostrzegając ani niegrzecznych dzieci, ani sfory psów, których maniery dzieci zdawały się naśladować.
Obaj podróżni byli bardzo skromnie odziani i wyglądali na ludzi, którzy nie mają w kieszeni dosyć pieniędzy, żeby zapłacie za nocleg. Dlatego właśnie, obawiam się, mieszkańcy
wioski pozwolili swoim dzieciom i psom potraktować ich tak niegrzecznie
– Chodź, żono – powiedział Filemon do Baucis – wyjdźmy na spotkanie tym biedakom.
Niewątpliwie tak ciężko im na duszy, że sami nie mogą wejść na wzgórze.
– Ty pójdź im na spotkanie – odpowiedziała Baucis – a ja pobiegnę do domu i zobaczę,
czy znajdziemy coś dla nich na wieczerzę. Dobra miska mleka z chlebem cudownie by im
poprawiła humor.
I pośpieszyła do chatki. Filemon zaś postąpił kilka kroków i wyciągnął dłoń gestem tak
gościnnym, że nie musiał nawet mówić tego, co niemniej powiedział najserdeczniejszym tonem:
– Witajcie, nieznajomi! Witajcie!
– Dziękujemy ci! – odrzekł młodszy z nich głosem, mimo zmęczenia i smutku, bardzo żywym. – To zupełnie inne powitanie niż to, z jakim spotkaliśmy się tam w wiosce. Powiedz
nam, proszę, dlaczego mieszkasz w tak złym sąsiedztwie?
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– Och! – odparł stary Filemon ze spokojnym, pogodnym uśmiechem. – Opatrzność, spodziewam się, umieściła mnie tu między innymi i dlatego, żebym mógł wam wedle moich sił
wynagrodzić niegościnność moich sąsiadów.
– Dobrze powiedziane, ojczulku! – zawołał ze śmiechem podróżny – a prawdę mówiąc,
mój towarzysz i ja potrzebujemy zadośćuczynienia. Te dzieci (małe nicponie!) ślicznie nas
urządziły swymi kulami z błota; a jeden z tych kundli podarł mi płaszcz, który i tak był już
dość poszarpany. Ale przejechałem go po pysku swoim kijem i myślę, że nawet z tej odległości mogłeś usłyszeć jego skowyt.
Filemon ucieszył się, że widzi go w tak dobrym nastroju; bo istotnie, po wyglądzie i zachowaniu nieznajomego trudno byłoby poznać, że jest zmęczony całodzienną wędrówką; był
tylko trochę przygnębiony jej przykrym zakończeniem. Nosił dość dziwny strój, na głowie
miał coś w rodzaju kapelusza, którego rondo sterczało mu nad uszami. Chociaż był to letni
wieczór, miał na sobie płaszcz, którym się szczelnie owinął, może dlatego, że spodnia odzież
była bardzo znoszona. Filemon zauważył także, że gość miał bardzo niezwykłe trzewiki; ale
było już ciemno, a starzec miał nie najlepsze oczy, nie mógł więc powiedzieć dokładnie, na
czym polegała owa niezwykłość. Jedno w każdym razie było bardzo dziwne. Podróżny był
tak niezwykle lekki i ruchliwy, iż wydawało się, że jego stopy podrywają się czasem w górę z
własnej woli i dają się utrzymać na ziemi jedynie z wielkim wysiłkiem.
– I ja byłem bardzo szybki w młodości – rzekł Filemon do podróżnego. – Ale pod wieczór
zawsze wydawało mi się, że nogi mam trochę cięższe.
– Nic tak nie pomaga wędrowcowi jak dobry kij – odparł nieznajomy – a ja właśnie, jak
widzisz, mam doskonałą laskę.
Był to niewątpliwie najdziwaczniejszy kij, jaki Filemon widział w życiu. Zrobiony był z
drewna oliwki, a u góry miał coś, co wyglądało jak dwa malutkie skrzydełka. W drzewie wyrzezane były też dwa węże, które oplatały kij, odtworzone tak zręcznie, że stary Filemon (którego oczy, jak wiecie, już trochę przygasły) prawie je uznał za żywe; wydawało mu się, że
widzi, jak wiją się i skręcają.
– Ciekawa robota, ani słowa! – powiedział. – Kij ze skrzydłami! Doskonały kij dla małego
chłopaka do jazdy okrakiem!
Filemon i jego goście dotarli tymczasem do drzwi chatki.
– Przyjaciele – powiedział starzec – usiądźcie i wypocznijcie na tej ławie. Moja dobra żona, Baucis, poszła zobaczyć, co może wam dać na wieczerzę. Jesteśmy biedni, ale chętnie
ofiarujemy wam wszystko, co mamy w spiżarni.
Młodszy z podróżnych rzucił się niedbale na ławę upuszczając przy tym swój kij. I oto
zdarzyła się rzecz iście cudowna, choć jednocześnie dość błaha. Kij, jak się wydawało, sam z
siebie uniósł się do góry, rozwinął małe skrzydełka i zaczął ni to podskakiwać, ni to fruwać,
aż wreszcie oparł się o ścianę chatki. Tam stał spokojnie, tylko węże wiły się dalej. Ale moim
zdaniem oczy starego Filemona znowu splatały mu jakiegoś figla.
Zanim zdążył o to zapytać, jego uwagę odwrócił od niezwykłego kija starszy z gości, który
przemówił do niego.
– Czy nie było tu kiedyś, w bardzo dawnych czasach, jeziora zakrywającego miejsce, na
którym dziś stoi wioska? – zapytał niezwykle głębokim głosem.
– Nie za moich dni, przyjacielu – odparł Filemon – a przecież, jak widzisz, jestem bardzo
starym człowiekiem. Były tu zawsze pola i łąki, tak jak dziś, i stare drzewa, i mały strumyk
szemrzący w środku doliny. O ile mi wiadomo, ani mój ojciec, ani jego ojciec nigdy nie widzieli nic innego; i niewątpliwie będzie tak i wtedy, gdy świat zapomni już o starym Filemonie!
– Tego nie można przewidzieć z całą pewnością – zauważył nieznajomy, a w jego głębokim głosie zabrzmiała surowa nuta. Potrząsnął głową, a przy tym ruchu poruszyły się ciemne,
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ciężkie pukle jego włosów. – Skoro mieszkańcy tej wioski zapomnieli o dobroci i współczuciu, które przystoi ich naturze, byłoby lepiej, gdyby nad ich siedzibami rozlało się znowu jezioro!
Nieznajomy wyglądał tak surowo, że Filemon zaczął się go prawie bać – tym bardziej że
kiedy gość zmarszczył brwi, zmrok nagle jakby zgęstniał, a kiedy potrząsnął głową, w powietrzu dał się słyszeć odgłos gromu. Ale w chwilę potem twarz jego przybrała tak łagodny i
przyjazny wyraz, że staruszek zupełnie zapomniał o swoim strachu. Mimo to jednak nie mógł
oprzeć się wrażeniu, że ów starszy nieznajomy musi być jakąś niezwykłą osobą, chociaż teraz
ubrany jest tak skromnie i podróżuje piechotą. Filemon nie uważał go bynajmniej za jakiegoś
księcia w przebraniu czy kogoś w tym rodzaju; myślał raczej, że jest to jakiś niezwykle mądry
człowiek, który wędruje po świecie w tym ubogim odzieniu, gardząc bogactwem i wszelkim
ziemskim dobrem, a jedynie starając się wszędzie wzbogacić choć trochę swą mądrość.
Domysł ten wydal mu się tym bardziej prawdopodobny, że kiedy Filemon podniósł wzrok,
by przypatrzyć się twarzy gościa, dostrzegł więcej mądrości w jednym jego spojrzeniu, niż
sam zdołałby jej zdobyć studiując przez całe życie.
Podczas gdy Baucis przygotowywała wieczerzę, obaj podróżni rozpoczęli bardzo uprzejmą
rozmowę z Filemonem. Młodszy nich był doprawdy niezwykle rozmowny i mówił tak żywo i
dowcipnie, że poczciwy staruszek bezustannie wybuchał śmiechem, a wreszcie oświadczył,
że jest on najweselszym człowiekiem, jakiego widział w życiu.
– Powiedz mi, proszę, młody przyjacielu – zapytał, kiedy się już trochę zaprzyjaźnili – jak
mam cię nazywać?
– No cóż, jestem, jak widzisz, bardzo zwinny – odpowiedział podróżny. – Jeżeli więc będziesz mnie nazywał Żywe Srebro, to będzie to dla mnie wcale niezłe imię.
– Żywe Srebro? Żywe Srebro? – powtarzał Filemon rzucając okiem na twarz gościa, by
sprawdzić, czy ten sobie z niego nie kpi. – To bardzo dziwne imię! A twój towarzysz? Czy też
się tak dziwnie nazywa?
– O to musisz zapytać piorunu! – odrzekł Żywe Srebro z tajemniczym wyrazem twarzy. –
Żaden inny głos nie jest dość silny.
Ta ostatnia uwaga, bez względu na to, czy została wypowiedziana żartem, czy na serio,
napełniłaby niewątpliwie Filemona uczuciem głębokiej czci dla starszego z podróżnych, gdyby, ośmieliwszy się spojrzeć na niego, nie dostrzegł w jego twarzy tak wielkiej życzliwości.
Bez wątpienia jednak była to najwspanialsza postać, jaka kiedykolwiek przysiadła tak skromnie przed drzwiami wiejskiej chatki. Nieznajomy mówił z wielką powagą i w taki sposób, że
Filemon czuł nieprzepartą chęć opowiedzenia mu o wszystkim, co go trapiło. Ludzie zawsze
mają takie uczucie, kiedy spotkają kogoś, kto jest dość mądry, aby zrozumieć wszystko, co w
nich jest dobre i złe, nie okazując lekceważenia dla najdrobniejszych nawet spraw.
Ale Filemon, który był przecież prostym i łagodnym staruszkiem, nie miał wielu tajemnic
do wyznania. Mimo to opowiadał dość gadatliwie o wydarzeniach ze swego życia, w czasie
którego nigdy się zresztą nie oddalił nawet o dwadzieścia mil od tej wsi. On i jego żona Baucis mieszkali w swej chatce od wczesnej młodości, ciężką pracą zarabiając na chleb, zawsze
biedni, a przecież zadowoleni z życia. Mówił o tym, jak doskonałe masło i ser robi Baucis i
jak świetne są warzywa, które on hoduje w swoim ogródku. Powiedział również, że ponieważ
kochają się tak bardzo, jest życzeniem obojga, by śmierć ich nigdy nie rozdzieliła, lecz by
mogli umrzeć razem, tak jak żyli.
Oblicze słuchającego go nieznajomego rozpromienił uśmiech, nadając mu wyraz słodyczy
i dostojeństwa.
– Jesteś dobrym człowiekiem – rzekł do Filemona – i masz dobrą żonę jako towarzyszkę
życia. Godzi się, by życzenie wasze zostało spełnione.
I wtedy właśnie wydało się Filemonowi, że z chmur na zachodzie wybłysnął jasny promień
i rozpalił nagłą łuną niebo. Baucis, która przygotowała tymczasem wieczerzę, podeszła do
drzwi i zaczęła przepraszać gości, że jest zmuszona poczęstować ich tak skromną strawą.
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– Gdybyśmy wiedzieli, że przyjdziecie – powiedziała – oboje z moim dobrym mężem chodzilibyśmy raczej głodni, niżbyśmy mieli was pozbawić lepszej wieczerzy. Ale niestety zużyłam większą część dzisiejszego mleka na ser, a nasz ostatni bochen chleba jest już do połowy zjedzony. O, ja nieszczęśliwa! Nigdy nie martwię się, że jesteśmy biedni, z wyjątkiem
chwil, kiedy biedny podróżny puka do naszych drzwi.
– Wszystko będzie dobrze, nie kłopocz się, dobra pani – odrzekł łaskawie starszy z podróżnych. – Szczere i serdeczne przyjęcie gości sprawia cuda, zdolne jest przekształcić najskromniejsze jadło w nektar i ambrozję.
– Będziecie mieli jak najserdeczniejsze przyjęcie – zawołała Baucis – a także dostaniecie
trochę miodu, który nam pozostał, i na dodatek kiść purpurowych winogron.
– Ach, matko Baucis, toż to prawdziwa uczta! – wykrzyknął śmiechem Żywe Srebro. – Po
prostu uczta! I zobaczysz, jak dzielnie będę w niej uczestniczył! Chyba nigdy nie czułem
większego głodu!
– Boże, zlituj się nad nami! – szepnęła Baucis do męża. – Jeżeli ten młody człowiek ma
tak potężny apetyt, to boję się, że nie naje się moją wieczerzą do syta!
Wszyscy weszli do chatki.
A teraz, moi mali słuchacze, czy mam wam powiedzieć coś, co was bardzo zadziwi? Jest
to istotnie jedna z najbardziej zdumiewających rzeczy w całej tej opowieści. Pamiętacie, że
kij Żywego Srebra ustawił się pod ścianą chatki. Świetnie; otóż kiedy jego pan wszedł do
środka, zostawiając ów cudowny przedmiot za drzwiami, ten, wyobraźcie sobie, natychmiast
rozpostarł swoje skrzydełka i trzepocząc nimi wbiegł w podskokach na schodki! Tup, tup, tup
– przemierzył podłogę kuchni i nie spoczął, nim się nie ustawił, z największą powagą i godnością, przy krześle, na którym siedział Żywe Srebro. Ale stary Filemon, a także jego żona
byli tak bardzo zajęci usługiwaniem gościom, że nikt nie zwrócił uwagi na figle kija.
Jak powiedziała Baucis, jedzenia dla dwóch głodnych podróżnych było doprawdy niewiele. Na samym środku stołu leżała resztka razowego chleba z kawałkiem sera po jednej stronie
i plastrem miodu po drugiej. Dla każdego z gości przygotowano bardzo ładną kiść winogron.
Średniej wielkości dzbanek z gliny, prawie całkowicie napełniony mlekiem, stał w rogu stołu,
a kiedy Baucis napełniła dwa kubki i postawiła je przed gośćmi, na dnie pozostało bardzo
niewiele. Niestety! Strasznie to smutne, kiedy szczodre serce tak jest dręczone i uciskane
przez biedę. Nieszczęsna Baucis ciągle powtarzała sobie, że chętnie nic by do ust nie wzięła
przez cały następny tydzień, gdyby w ten sposób mogła zapewnić tym zgłodniałym biedakom
obfitszą wieczerzę.
A ponieważ posiłek ten był tak wyjątkowo skąpy, Baucis nie mogła powstrzymać się od
żalu, że goście mają aż taki apetyt. Bo ledwie zdążyli usiąść, a każdy z nich jednym haustem
wypróżnił swój kubek!
– Miła matko Baucis, poproszę o jeszcze trochę mleka – powiedział Żywe Srebro. – Dzień
był upalny, strasznie chce mi się pić.
– Ach, drodzy goście – powiedziała Baucis ogromnie zmieszana – tak mi przykro, tak mi
wstyd! Prawdę mówiąc, w dzbanku nie ma już prawie ani kropli mleka. Oj, mężu, mężu! Dlaczego nie wyrzekliśmy się dziś wieczerzy?
– Jak to, mnie się wydaje – zawołał Żywe Srebro wstając od stołu i biorąc dzbanek za ucho
– naprawdę mi się wydaje, że sprawa nie wygląda aż tak źle, jak mówisz. W tym dzbanku jest
na pewno więcej mleka.
Mówiąc to, ku wielkiemu zdumieniu Baucis napełnił kubek nie tylko sobie, lecz i swojemu
towarzyszowi, lejąc mleko z tego samego dzbanka, który jakoby był prawie zupełnie pusty.
Zacna niewiasta ledwie wierzyła swym oczom. Przecież z całą pewnością wylała niemal cale
mleko, a potem, stawiając dzbanek na stole, zajrzała do środka i zobaczyła dno.
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„Ale jestem już stara – pomyślała Baucis – i łatwo zapominam. Musiałam się chyba pomylić. Tak czy inaczej teraz, po dwukrotnym napełnieniu kubków, dzbanek nie może nie być
pusty”.
– Jakie wspaniałe mleko! – powiedział Żywe Srebro wychyliwszy zawartość drugiego
kubka. – Wybacz mi, droga gosposiu, ale naprawdę muszę cię poprosić o małą dolewkę.
Otóż Baucis widziała na własne oczy, i to zupełnie wyraźnie, że Żywe Srebro, kiedy napełniał kubek po raz drugi, obrócił dzbanek do góry dnem i oczywiście wylał całe mleko do
ostatniej kropelki. Było jasne, że nic nie zostało. Mimo to, żeby pokazać dokładnie, jak sprawa wygląda, podniosła dzbanek i zrobiła taki ruch, jakby chciała nalać mu mleka do kubka,
nie spodziewając się naturalnie, że cokolwiek wycieknie z naczynia. Jakież więc było jej
zdumienie, kiedy do kubka polał się tak obfity strumień spienionego płynu, że naczynie natychmiast wypełniło się po brzegi i mleko chlusnęło na stół! Dwa węże, które oplatały kij
Żywego Srebra, wyciągnęły głowy i zaczęły chłeptać rozlane mleko (chociaż ani Baucis, ani
Filemon nie zauważyli tego).
A jaki cudowny aromat miało to mleko! Wydawało się, że jedyna krowa Filemona pasła
się tego dnia na najwonniejszych trawach, jakie rosły na świecie. Życzę wam, moi najdrożsi
mali przyjaciele, żeby każde z was miało na kolację po kubku tak świetnego mleka!
– A teraz kawałeczek twojego razowca, matko Baucis – powiedział Żywe Srebro – i trochę
tego miodu!
Baucis ukrajała mu kromkę – i choć chleb, kiedy ona i mąż go napoczęli, był suchy i czerstwy i nie bardzo im smakował, teraz stał się tak delikatny i wilgotny, jakby zaledwie kilka
godzin temu wyszedł z pieca. Skosztowawszy okruszynę, która upadła na stół, Baucis stwierdziła, że chleb jest smaczniejszy niż kiedykolwiek przedtem, i ledwie mogła uwierzyć, że to
ona sama go wymiesiła i upiekła. A przecież czy mógł to być jakiś inny bochenek?
No, a ten miód! Mógłbym właściwie zostawić go w spokoju, nie próbując nawet opisać,
jak cudownie pachniał i wyglądał. Barwę miał najczystszego i najdelikatniejszego złota, aromat tysiąca kwiatów – ale takich kwiatów, jakie nigdy nie rosły w żadnym ziemskim ogrodzie
i jakich pszczoły musiały szukać wysoko ponad chmurami. Dziw bierze, że raz usiadłszy na
grządce pełnej niebiańskich woni i przecudnego kwiecia chciały sfrunąć z powrotem swego
ula w ogrodzie Filemona. Takiego miodu nikt nie widział, nie wąchał ani nie jadł. Jego aromat unosił się po kuchni czyniąc z niej miejsce tak cudowne, że zamknąwszy oczy zapomnielibyście natychmiast o niskim pułapie i zadymionych ścianach i wydawałoby wam się, że
jesteście w altanie oplecionej baśniowym kapryfolium.
Jakkolwiek zacna matka Baucis była prostą starą kobietą, nie mogła nie pomyśleć, że jest
coś niezwykłego we wszystkich tych zdarzeniach. Tak więc kiedy już obdzieliła gości chlebem i miodem i położyła po kiści winogron koło każdego talerza, przysiadła obok Filemona i
opowiedziała mu szeptem wszystko, co widziała.
– Czy słyszałeś kiedy o czymś podobnym? – zapytała.
– Nie, nigdy – odparł z uśmiechem Filemon. – Ale myślę sobie, droga żono, że cały czas
chodzisz trochę jak we śnie. Gdybym ja nalewał im mleko, od razu zrozumiałbym, o co chodzi. Po prostu w dzbanku było trochę więcej płynu, niż myślałaś. To wszystko.
– Ach, mężu – powiedziała Baucis – mów, co chcesz, a to są bardzo niezwykli ludzie.
– Tak, tak – odpowiedział Filemon, ciągle się uśmiechając – może i są. Na pewno wyglądają, jak gdyby pamiętali lepsze czasy, w każdym razie jestem bardzo zadowolony, że mają
tak dobrą wieczerzę.
Każdy z gości położył sobie na talerz swoje winogrona. Baucis (która przetarła oczy, żeby
lepiej widzieć) uważała, że kiście są większe i dorodniejsze, a każde grono pękało niemal od
nadmiaru soku. Było dla niej tajemnicą, jak takie winogrona mogły się urodzić z karłowatej
winorośli, która porastała ścianę ich chatki.
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– Wyborne te winogrona! – zauważył Żywe Srebro, który połykał jeden owoc po drugim,
chociaż kiść się na pozór wcale nie zmniejszała. – Powiedz, proszę, zacny gospodarzu, skąd
je masz?
– Z mojej własnej winorośli – odparł Filemon. – Widać stąd jedną z jej gałązek, o tam, za
oknem. Ale nigdyśmy z żoną nie uważali, żeby te winogrona były specjalnie smaczne.
– W życiu nie jadłem lepszych – powiedział gość. – Jeszcze poproszę was o kubek tego
cudownego mleka, a będę mógł powiedzieć, że wieczerzałem iście po królewsku.
Tym razem zerwał się sam Filemon i wziął dzbanek do ręki; bardzo chciał się bowiem dowiedzieć, czy w cudach, o których opowiedziała mu szeptem Baucis, jest ziarno prawdy.
Wiedział, że jego zacna stara żona nie potrafi kłamać i że rzadko się myli, kiedy uważa coś za
prawdę; ale ta sprawa była tak niezwykła, że chciał sprawdzić na własne oczy. Dlatego też
podnosząc dzbanek zajrzał ukradkiem do środka i przekonał się, że nie ma tam ani kropelki.
Aż tu nagle spostrzegł, że z dna wytrysnęła mała, biała fontanna, która szybko napełniła naczynie po brzegi spienionym, aromatycznym mlekiem. Na szczęście zaskoczony Filemon nie
wypuścił cudownego dzbanka z rąk.
– Kim jesteście, nieznani cudotwórcy? – wykrzyknął, bardziej jeszcze oszołomiony niż jego żona.
– Twoimi gośćmi, mój dobry Filemonie, i przyjaciółmi – odrzekł starszy z podróżnych
swym łagodnym, głębokim głosem, jednocześnie słodkim i wzbudzającym szacunek. – Daj i
mnie kubek mleka i oby w twoim dzbanie nigdy go nie zabrakło dla dobrej Baucis, dla ciebie,
a także dla zdrożonego wędrowca!
Było już po wieczerzy i goście poprosili, by wskazano im miejsce nocnego spoczynku.
Staruszkowie chętnie pogwarzyliby z nimi jeszcze trochę, by wyrazić im swój podziw, a także
radość, że uboga i skromna wieczerza okazała się o tyle lepsza i obfitsza, niż się spodziewali.
Ale starszy z podróżnych wzbudzał w nich taki szacunek, że nie śmieli zadawać mu żadnych
pytań. Kiedy zaś Filemon odciągnął na bok Żywe Srebro i zapytał go, jak właściwie stary
gliniany dzbanek mógł się zamienić w istne źródło mleka, gość wskazał na swój kij.
– W tym tkwi cała tajemnica – powiedział. – A jeżeli potrafisz ją rozwikłać, będę ci bardzo
wdzięczny, jak mnie o tym zawiadomisz. Sam nie wiem, co sądzić o moim kiju; stale płata mi
takie dziwne figle, czasem zdobywa dla mnie kolację, a równie często może mi ją zabrać.
Gdybym wierzył w takie bzdury, rzekł bym, że ten kij jest zaczarowany!
Nie powiedział nic więcej, tylko popatrzył im w oczy z tak chytrą miną, że nie byli pewni,
czy z nich przypadkiem nie kpi. Magiczny kij wybiegł za nim w podskokach z pokoju. Zostawszy sami staruszkowie rozmawiali jeszcze jakiś czas o wydarzeniach tego wieczoru, potem zaś położyli się na podłodze i zasnęli. Odstąpili przecież gościom swoją sypialnię, więc
dla siebie nie mieli już innego łóżka niż te deski. Ach, gdyby były tak miękkie jak ich serca!
Starzec i jego żona zerwali się bardzo wcześnie, nieznajomi również wstali ze słońcem i
przygotowywali się do odejścia. Gościnny Filemon prosił ich usilnie, by zostali trochę dłużej,
aż Baucis wydoi krowę i upiecze placek na ognisku, a może także znajdzie im kilka świeżych
jaj na śniadanie. Goście sądzili jednak, że lepiej będzie odbyć większą część drogi, zanim
zrobi się bardzo gorąco. Dlatego też zdecydowali wyruszyć natychmiast, ale poprosili Filemona i Baucis, by poszli z nimi kawałek i pokazali im dalszą drogę.
Tak więc wszyscy czworo wyszli z chatki gwarząc jak starzy przyjaciele. Było naprawdę
zdumiewające, jak para staruszków niespostrzeżenie zżyła się ze starszym z podróżnych; ich
zacne, proste dusze wtopiły się w jego naturę, tak jak dwie krople wody stapiają się z niezmierzonym oceanem. Żywe Srebro natomiast, z tym swoim bystrym, szybkim, roześmianym
konceptem, wydawał się zgadywać każdą myśl, jaka wkradała się do ich mózgów, nim jeszcze sami ją sobie uświadomili. Niekiedy woleliby, co prawda, żeby nie był tak bardzo bystry,
a także żeby odrzucił swój kij, któremu wiecznie wijące się węże nadawały tajemniczy i zło-
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śliwy wygląd. Ale z drugiej strony, Żywe Srebro był zawsze tak pogodny, że chętnie gościliby go w swej chatce od rana do nocy, codziennie, razem z kijem i wężami.
– Ach, niestety! – wykrzyknął Filemon, kiedy uszli już kawałek drogi. – Gdyby nasi sąsiedzi wiedzieli, jak piękną jest rzeczą okazywać gościnność podróżnym, uwiązaliby wszystkie
swoje psy i nigdy nie pozwoliliby dzieciom rzucić choćby jednego kamienia.
– To grzech i hańba tak postępować, ot co! – zawołała stara Baucis w najwyższym oburzeniu. – Dziś jeszcze pójdę i powiem im, jak bardzo są źli!
– Obawiam się – zauważył Żywe Srebro uśmiechając się chytrze – że nikogo nie zastaniesz w domu.
W tej właśnie chwili na czole jego starszego towarzysza pojawił się wyraz takiej powagi i
surowości, tak groźnego, a jednocześnie pogodnego majestatu, że ani Baucis, ani Filemon nie
odważyli się odezwać. Wpatrywali się z czcią w jego twarz, jak gdyby spoglądali w niebo.
– Jeżeli ludzie nie okazują najnędzniejszemu przybłędzie takich uczuć, jakby był ich bratem – powiedział podróżny tonem głębokim niczym głos organów – nie są godni, by żyć na
tej ziemi, która została stworzona na siedzibę wielkiej rodziny człowieczej!
– Ale, ale, moi zacni ludzie – zawołał Żywe Srebro z wyrazem złośliwego rozbawienia w
oczach – gdzież to właściwie jest ta wioska, o której mówicie? Po której stronie leży? Coś mi
się zdaje, że jej tu w ogóle nie ma.
Filemon i jego żona odwrócili się w stronę doliny, gdzie nie dalej jak poprzedniego dnia o
zachodzie słońca widzieli łąki, domy, ogrody, kępy drzew, szeroką, obramowaną zielenią
ulicę, na której bawiły się dzieci, i wszelkie oznaki życia, radości i dostatku. Ale jakież było
ich zdumienie! Ani śladu wioski! Zniknęła nawet urodzajna dolina, w której znajdowała się
wioska. Na jej miejscu ujrzeli szeroką, błękitną powierzchnię jeziora, które wypełniało
ogromną kotlinę od brzegu do brzegu, odbijając w swych falach okalające je wzgórza – tak
spokojne i nieruchome, jakby było tam od stworzenia świata. Przez chwilę jezioro było zupełnie, gładkie, potem zerwał się lekki wietrzyk i woda zadrgała, rozświetliła się i zaskrzyła,
śląc drobne, rozkosznie szemrzące fale na drugi brzeg.
Jezioro było tak dziwnie znajome, że staruszków ogarnęło zakłopotanie, gdyż wydało im
się nagle, że śnili tylko, jakoby kiedyś leżała tu wioska. Ale już po chwili przypomnieli sobie,
zbyt wyraźnie jak na sen, zatopione budynki, twarze i obyczaje mieszkańców. Wioska była tu
jeszcze wczoraj, a teraz znikła bez śladu!
– Wielkie nieba! – wykrzyknęli ci przezacni ludzie. – Co też stało się z naszymi biednymi
sąsiadami?
– Nie istnieją już jako ludzie – rzekł starszy podróżny swym wspaniałym, głębokim głosem, a echo odległego grzmotu zdawało mu się wtórować z oddali. – Życie ich było pozbawione pożytku i piękna, nigdy bowiem nie próbowali złagodzić i osłodzić ciężkiego losu
śmiertelnych uczuciem miłości człowieka do człowieka. Nie zdołali w swych sercach zaszczepić wizji lepszego życia; dlatego jezioro, które tu było w dawnych czasach, rozlało się
znowu, by służyć za zwierciadło niebu!
– A co do tych głupców – rzekł Żywe Srebro ze swym figlarnym uśmieszkiem – to zamienili się wszyscy w ryby. Niewiele im było trzeba do tej zmiany, bo i tak byli już bandą gruboskórnych łajdaków i najbardziej zimnokrwistymi istotami na świecie. Tak więc, zacna matko
Baucis, ile razy przyjdzie wam apetyt na pstrąga z rusztu, twój mąż może pójść z wędką i
złapać z pół tuzina waszych dawnych sąsiadów!
– Ach! – zawołała Baucis wzdrygnąwszy się. – Za żadne skarby nie położyłabym ich na
patelni.
– Nie, nie – dodał Filemon, wykrzywiając twarz – nigdy nie przeszłyby nam przez gardło!
– Tyś zaś, dobry Filemonie – ciągnął starszy podróżny – i ty, zacna Baucis, zdołaliście,
przy waszym ubogim dobytku, okazywać tyle szczerej gościnności, przyjmując bezdomnych
przybyszów, że mleko stało się niewyczerpanym źródłem nektaru, a czarny chleb i miód am-
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brozją. Dzięki temu bogowie posilili się przy waszym stole tymi samymi potrawami, jakie
spożywają czasie swych uczt na Olimpie. Dzielnieście się spisali, drodzy starzy przyjaciele. I
dlatego proście o to, na czym wam najbardziej zależy, a prośbie stanie się zadość.
Filemon i Baucis popatrzyli na siebie, a potem... nie wiem, które z nich przemówiło, ale
było to pragnienie obojga serc:
– Pozwól nam żyć razem, dopóki żyć będziemy, i opuścić razem ten świat, kiedy będziemy
umierać! Bośmy się zawsze kochali.
– Niech się tak stanie! – odparł nieznajomy z pełną majestatu dobrocią. – A teraz spójrzcie
w stronę waszej chatki!
Spojrzeli. I jakież było ich zdziwienie, gdy na miejscu, na którym tak niedawno stała ich
skromna siedziba, ujrzeli wysoki budynek z białego marmuru, którego drzwi były szeroko
otwarte!
– Oto wasz dom – rzekł nieznajomy uśmiechając się łaskawie do obojga. – Bądźcie równie
gościnni w tym pałacu, jak byliście w owej skromnej lepiance, w której powitaliście nas
wczorajszego wieczoru.
Staruszkowie padli na kolana, by mu podziękować. Ale cóż to! I on, i Żywe Srebro zniknęli!
Tak więc Filemon i Baucis zamieszkali w marmurowym pałacu i ku wielkiemu swemu zadowoleniu spędzali czas starając się, by każdy, kto się tam przypadkiem znalazł, był wesoły i
zadowolony. Dzban na mleko (o czym nie wolno zapominać) zachował swą cudowną właściwość, że nigdy nie był pusty, kiedy trzeba było, żeby był pełny. Ilekroć jakiś zacny, pogodny
i dobroduszny przybysz pociągnął z niego łyk, zawsze znalazł w nim najdelikatniejszy i najbardziej orzeźwiający napój, jaki kiedykolwiek miał w ustach Ale jeśli popił z tego dzbanka
ponury i nieprzyjemny gbur, to było pewne jak amen w pacierzu, że się skrzywi i powie, że
mleko skwaśniało!
I tak żyli sobie oboje w swoim pałacu bardzo, bardzo długo i robili się coraz starsi i starsi,
naprawdę bardzo starzy. Aż wreszcie nadszedł taki letni poranek, kiedy Filemon i Baucis nie
zjawili się, jak w inne dni, by z tym samym gościnnym uśmiechem na poczciwych twarzach
zaprosić nocujących u nich podróżnych na śniadanie. Goście szukali ich wszędzie, przetrząsnęli wielki pałac od piwnic do strychu, lecz nadaremnie. Wreszcie, po długim zamieszaniu,
dostrzegli przed wejściem dwa sędziwe drzewa, których nikt nie mógł sobie przypomnieć z
poprzedniego wieczoru. A jednak stały tam z korzeniami zapuszczonymi głęboko w ziemię i
potężnymi koronami, które ocieniały cały front budynku. Jedno było dębem, drugie lipą. Ich
gałęzie – dziwny i piękny widok! – były splecione ze sobą i obejmowały się nawzajem, tak iż
każde z drzew zdawało się żyć w ramionach drugiego.
Podczas gdy goście dziwili się, jak te drzewa, które przecież musiały rosnąć co najmniej
sto lat, mogły stać się tak wysokie i sędziwe w ciągu jednej nocy, zerwał się lekki wietrzyk i
poruszył splecionymi konarami. I wtedy w powietrzu rozległ się cichy, ale daleko niosący się
pomruk, jakby dwa tajemnicze drzewa nagle przemówiły.
– Jam jest stary Filemon! – zaszemrał dąb.
– Ja jestem stara Baucis! – zaszemrała lipa.
Lecz gdy wiatr powiał silniej, oba drzewa przemówiły jednocześnie: – Filemon! Baucis!
Baucis! Filemon! – jakby każde z nich było obojgiem, a oboje jednym, i jakby mówiły razem
z głębi wspólnego serca. Łatwo można się było domyślić, że para zacnych staruszków odnowiła swe siły i miała teraz spędzić dalsze sto, czy nawet więcej, spokojnych i cudownych lat.
A jakiż gościnny cień rzucali wokół siebie! Ilekroć spoczął w nim jakiś wędrowiec, słyszał
nad głową miły szmer liści i dziwił się, że dźwięk ów tak bardzo przypominał te słowa:
– Witaj, witaj, drogi gościu! Witaj nam!
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A jakaś dobra dusza, która wiedziała, co najbardziej uraduje Filemona i Baucis, zbudowała
okrągłą ławę dokoła obu pni, na której przez jeszcze wiele lat znajdowali wytchnienie wszyscy znużeni, głodni i spragnieni, popijając obficie mleko z cudownego dzbana.
Bardzo bym chciał, w imieniu nas wszystkich, żebyśmy mieli teraz ten dzban!
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Chimera
Kiedyś, w dawnych, bardzo dawnych czasach (bo wszystkie dziwne rzeczy, o których
wam opowiadam, zdarzyły się dawniej, niż sięga pamięć ludzka), ze zbocza wzgórza w pięknej ziemi greckiej trysnęło źródło. I o ile wiem, wciąż jeszcze, po tylu tysiącach lat, bije ono
w tym samym miejscu. W każdym razie to malownicze źródełko tryskało świeżą wodą,
skrząc się na zboczu wzgórza w promieniach zachodzącego słońca, kiedy dorodny młodzian
imieniem Bellerofont zbliżył się do jego brzegu. W ręku trzymał uzdę wysadzaną lśniącymi
klejnotami i ozdobioną złotym wędzidłem. Widząc przy źródle jakiegoś starego człowieka
oraz mężczyznę w średnim wieku, małego chłopca, a także dziewczynę, która nabierała wodę
dzbankiem, zatrzymał się i poprosił, by mu pozwolili orzeźwić się kilkoma łykami wody.
– Cudowna woda – powiedział do dziewczyny, płucząc i napełniając znowu jej dzbanek,
kiedy już napił się z niego. – Bądź tak dobra i powiedz mi, czy to źródło ma jakieś imię.
– Tak. Nazywa się Źródłem Pireny – odpowiedziała dziewczyna. – Moja babcia opowiadała mi – ciągnęła dalej – że to przejrzyste źródełko było kiedyś piękną kobietą. Kiedy syn jej
zginął od strzał łowczyni Diany, rozpłynęła się we łzach. Tak więc ta woda, tak chłodna i
smaczna, to ból biednego matczynego serca!
– Nigdy bym nie przypuszczał – rzekł młody nieznajomy – że klarowne źródło, które tak
bije i szemrze i tak radośnie tańczy między cieniem i słońcem, ma w sobie choć jedną łzę! A
więc to jest Pirena? Dzięki ci, piękna panienko, za wyjawienie tego imienia. Przybyłem z dalekiego kraju, by odnaleźć właśnie to miejsce.
Wieśniak w średnim wieku (który przygnał swoją krowę, by się napiła ze źródła) przyglądał się niechętnie młodzieńcowi i ładnej uździe w jego dłoni.
– Wody musiały opaść bardzo nisko w twoich stronach, mój przyjacielu – powiedział – jeżeli przebyłeś taki szmat drogi tylko po to, żeby znaleźć Źródło Pireny. Ale powiedz mi, proszę, czy straciłeś konia? Widzę, że niesiesz uzdę w ręku, i to bardzo ładną, z podwójnym rzędem lśniących kamieni. Jeżeli koń był tak piękny jak uzda, trzeba ci współczuć, żeś go stracił.
– Nie straciłem konia – odparł Bellerofont z uśmiechem. – Ale tak się składa, że szukam
bardzo sławnego rumaka, którego, jak mi powiedzieli mądrzy ludzie, można znaleźć tylko w
tej okolicy. Nie wiesz, czy skrzydlaty koń Pegaz nadal odwiedza Żródło Pireny, tak jak czynił
to w czasach twych pradziadów?
Ale wieśniak zaśmiał się tylko.
Niektórzy z was, moi mali przyjaciele, słyszeli zapewne, że ten Pegaz był śnieżnobiałym
rumakiem o pięknych srebrzystych skrzydłach i przebywał zazwyczaj na szczycie Helikonu.
Był tak dziki, chyży i tak nieposkromiony w swym locie przez przestworza, jak najszybszy
orzeł, który kiedykolwiek poszybował w chmury. W całym świecie nie było podobnego zwierzęcia. Nie miał towarzyszki, nigdy żaden pan nie nałożył mu siodła ani uzdy; przez wiele
długich lat wiódł życie samotne i szczęśliwe.
O, jak cudowną jest rzeczą być skrzydlatym koniem! Śpiąc nocą na wyniosłych szczytach
gór, a większą część dnia spędzając w powietrzu, Pegaz zdawał się niemal jakąś nieziemską
istotą. Widząc go hen w górze, szybującego wysoko ponad głowami ludzi, w słońcu, które
lśniło na jego srebrzystych skrzydłach, można było pomyśleć, że jest mieszkańcem niebios i
że ześliznąwszy się nieco za nisko zagubił się wśród naszych mgieł i oparów i szuka drogi
powrotnej. Piękny był to widok, kiedy dawał nurka w wełniste łono jasnej chmury, ginął w
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niej na parę chwil i wyłaniał się z drugiej strony. Albo też, wśród posępnej ulewy, gdy niebo
pokrywała szara zasłona obłoków, zdarzało się niekiedy, że skrzydlaty koń przebijał się przez
nią, a w ślad za nim błyszczało radosne światło sponad chmur. W następnej chwili, co prawda, znikał zarówno Pegaz, jak i to miłe światło. Ale każdy, kto miał szczęście widzieć to cudowne zjawisko, radował się przez cały następny dzień, ba, przynajmniej tak długo, jak trwała
burza.
W lecie i przy bardzo pięknej pogodzie Pegaz często lądował na ziemi i złożywszy swe
srebrne skrzydła galopował z szybkością wiatru przez wzgórza i doliny, po prostu dla rozrywki.
Najczęściej widziano go w pobliżu Źródła Pireny, gdzie pił cudowną wodę lub tarzał się w
miękkiej trawie, która tam rosła. Niekiedy również (chociaż był bardzo wybredny) skubnął
kilka kwiatów koniczyny, tych, które okazały się najsłodsze.
I dlatego pradziadowie mieszkańców tej okolicy udawali się do Źródła Pireny (dopóki
oczywiście byli dość młodzi, by wierzyć w skrzydlate konie) w nadziei, że zobaczą pięknego
Pegaza. Ale w ostatnich latach widywano go bardzo rzadko. Prawdę mówiac, wielu wieśniaków zamieszkałych o pół godziny drogi od źródła nie widziało nigdy Pegaza i nie wierzyło,
że taki stwór w ogóle istnieje. Chłop, z którym rozmawiał Bellerofont, należał do takich właśnie niedowiarków.
I to był powód jego śmiechu.
– Pegaz, dobre sobie! – wykrzyknął, zadzierając nos tak wysoko, jak tylko można było zadrzeć taki płaski nos. – Pegaz, też mi coś! Skrzydlaty koń ni mniej, ni więcej! Czy jesteś przy
zdrowych zmysłach, przyjacielu? Na co koniowi skrzydła? Myślisz, że mógłby wtedy dobrze
ciągnąć pług? Naturalnie można by oszczędzić na podkowach, ale z drugiej strony, co by
człowiek powiedział widząc, jak koń wyfruwa mu ze stajni albo jak go unosi ponad chmury,
chociaż on chciał tylko pojechać do młyna. Nie, nie! Nie wierzę w Pegaza. Taki komiczny
konioptak nigdy nie istniał!
– Mam pewne powody, żeby być odmiennego zdania – powiedział spokojnie Bellerofont.
Po czym zwrócił się do starego, siwego mężczyzny, który stał oparty na kiju i słuchał bardzo uważnie, z głową wysuniętą do przodu i ręką przy uchu, ponieważ przez ostatnie dwadzieścia lat zrobił się porządnie głuchawy.
– A co ty mi powiesz, czcigodny panie? – zapytał. – W swych młodych latach musiałeś,
jak sądzę, często widzieć skrzydlatego konia!
– Ach, młody cudzoziemcze, moja pamięć jest bardzo kiepska! – powiedział sędziwy
człowiek. – Kiedy byłem chłopcem (pamiętam to doskonale), wierzyłem, że jest taki koń, i
wszyscy w to wierzyli. Ale dziś sam już nie wiem, co myśleć, i bardzo rzadko w ogóle myślę
o skrzydlatym koniu. Jeżeli w ogóle widziałem kiedy to stworzenie, było to bardzo dawno, a
prawdę mówiąc nie jestem pewien, czy je w ogóle widziałem. Owszem, pewnego razu, kiedy
byłem jeszcze bardzo młodym chłopcem, przypominam sobie, że znalazłem ślady kopyt wokół źródła. Może zostawił je Pegaz; ale mógł to być także jakiś inny koń.
– A czy i ty go nigdy nie widziałaś, śliczna panienko?– spytał Bellerofont dziewczynę, która stała z dzbankiem na głowie i słuchała rozmowy. – Na pewno mogłaś go widzieć, bo twoje
oczy są bardzo jasne.
– Raz myślałam, że go widzę – odpowiedziała dziewczyna uśmiechając się i rumieniąc. –
Był to albo Pegaz, albo duży biały ptak, bardzo wysoko w powietrzu. A innym razem, kiedy
zbliżałam się do źródła z tym dzbankiem, usłyszałam rżenie. Ach, jakież to było rześkie i
melodyjne rżenie! Serce mi zabiło z radości, kiedy je usłyszałam. Ale także mnie przestraszyło, więc pobiegłam do domu nie napełniwszy dzbanka.
– To naprawdę szkoda! – powiedział Bellerofont.
I zwrócił się do dziecka, o którym wspomniałem na początku tej opowieści, a które spoglądało nań tak, jak dzieci lubią patrzeć na obcych, z szeroko otwartą rumianą buzią.
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– No, a ty, mój mały – zawołał Bellerofont, żartobliwie pociągnąwszy go za kosmyk włosów – przypuszczam, że nieraz widziałeś skrzydlatego konia?
– Tak, widziałem – odparło natychmiast dziecko. – Widziałem go wczoraj i wiele razy
przedtem.
– Jesteś bardzo dzielnym małym mężczyzną! – rzekł Bellerofont i przygarnął go bliżej do
siebie. – Chodź, powiedz mi wszystko, co wiesz.
– Przychodzę tu często – odpowiedziało dziecko – żeby puszczać łódki na źródle i wyciągać ładne kamyczki z jego dna. A czasem, kiedy popatrzę w wodę, widzę w odbiciu nieba
postać skrzydlatego konia. Zawsze pragnę, żeby sfrunął na ziemię, wziął mnie na grzbiet i dał
mi się przejechać aż na księżyc! Ale jak się tylko poruszę, żeby na niego spojrzeć, odlatuje i
znika mi z oczu.
I Bellerofont dał wiarę dziecku, które widziało w wodzie wizerunek Pegaza, oraz dziewczynie, która słyszała jego melodyjne rżenie, a nie błaznowi w średnim wieku, który wierzył
tylko w konie pociągowe, i starcowi, co zapomniał o pięknych dniach swej młodości.
Dlatego też przez wiele, wiele dni czatował w pobliżu Źródła Pireny. Bez przerwy był na
posterunku, spoglądał to w górę, na niebo, to znów w dół, w wodę, nie tracąc nadziei, że dostrzeże albo odbity obraz skrzydlatego konia, albo samą cudowną rzeczywistość. Uzdę z drogimi kamieniami i złotym wędzidłem trzymał zawsze w pogotowiu. Prości ludzie, którzy
mieszkali w pobliżu i gnali bydło do wodopoju przy źródle, często naśmiewali się z Bellerofonta, a niekiedy surowo go karcili. Powiadali, że taki zdrowy młodzieniec powinien mieć
jakieś zajęcie zamiast tracić czas na daremne poszukiwania. Proponowali mu sprzedaż konia,
jeżeli go potrzebuje, a kiedy odmawiał, próbowali potargować się o ładną uzdę.
Nawet chłopcy wiejscy uważali go za takiego głupca, że bawili się jego kosztem i byli
dość niegrzeczni, by nie przejmować się tym, że Bellerofont widzi to i słyszy. Jeden mały
urwis, na przykład, bawił się w Pegaza i dokonywał najdziwaczniejszych sztuczek, żeby naśladować latanie, podczas gdy któryś z jego kolegów pędził za nim trzymając pęk trzcin, który miał wyobrażać ozdobną uzdę Bellerofonta. Ale szlachetne dziecko, które widziało odbicie
Pegaza w wodzie, bardziej podtrzymywało młodzieńca na duchu, niż wszyscy niegrzeczni
chłopcy razem wzięci potrafili mu nadokuczać. Zamiast się bawić, ten przemiły malec siadywał często obok i bez słowa wpatrywał się w źródło lub spoglądał na niebo z tak naiwną wiarą, że Bellerofont od razu czuł się pokrzepiony na duchu.
A teraz chcielibyście zapewne, żebym wam powiedział, dlaczego Bellerofont postanowił
schwytać skrzydlatego konia. I doprawdy niełatwo znajdziemy lepszą okazję, aby o tym pomówić, niż właśnie teraz, kiedy czeka on na pojawienie się Pegaza.
Gdybym miał opowiedzieć o wszystkich wcześniejszych przygodach Bellerofonta, bez
trudu urosłaby z tego bardzo długa historia Ale zupełnie wystarczy, jeśli powiem, że w pewnym kraju w Azji pojawił się straszliwy potwór zwany Chimerą, który wyrządził więcej zła,
niż dałoby się o tym opowiedzieć w ciągu całego dnia. Wedle najlepszych informacji, jakie
udało mi się zdobyć, owa Chimera była jednym z najbrzydszych, jeżeli nie najbrzydszym,
najbardziej jadowitym, najdziwaczniejszym i najbardziej nieobliczalnym, najtrudniejszym do
zwalczenia i do uniknięcia stworem, jaki kiedykolwiek narodził się z wnętrza ziemi. Jej ogon
wyglądał jak boa dusiciel, ciało jak sam już nie wiem co, a poza tym miała trzy głowy, jedną
lwa, drugą kozy, a trzecią potwornie wielkiego węża. A z każdej z trzech paszczęk wydobywały się w płomieniach podmuchy rozgrzanego powietrza! Ponieważ był to potwór ziemny,
wątpię, czy miał skrzydła; ale czy je miał, czy też nie, potrafił biec jak lew i koza, a pełzać jak
wąż, i w ten sposób osiągał mniej więcej taką szybkość jak te trzy zwierzęta razem wzięte.
Ach, ileż szkód wyrządzało to wstrętne stworzenie! Swoim płomiennym oddechem potrafiło podpalić las, zniszczyć łany zboża, a nawet spalić wioskę wraz ze wszystkimi domami i
opłotkami. Pustoszyło całą okolicę, połykało żywcem ludzi i zwierzęta, smażąc je potem w
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ognistym piecu swego brzucha. Niech nas niebo ma w swej opiece, dzieci! Mam nadzieję, że
ani wy, ani ja nigdy nie natkniemy się na Chimerę!
W czasie gdy to nienawistne zwierzę (jeżeli w ogóle można je nazwać zwierzęciem) dopuszczało się tych okropności, zdarzyło się, że Bellerofont przybył w te strony w odwiedziny
do króla. Król nazywał się Iobates, a kraj, którym rządził, Licja. Bellerofont był jednym z
najdzielniejszych młodzieńców na świecie i niczego tak nie pragnął, jak dokonać jakiegoś
odważnego i pożytecznego czynu, który by kazał całej ludzkości kochać go i podziwiać. W
owych czasach młodzieniec mógł się wyróżnić tylko w jeden sposób: przez stoczenie walki z
wrogami ojczyzny albo złymi olbrzymami, groźnymi smokami czy wreszcie, jeżeli nie mógł
znaleźć nic niebezpieczniejszego, z dzikimi zwierzętami. Król Iobates widząc odwagę swego
młodego gościa, zaproponował mu, żeby walczył z Chimerą, której wszyscy się bali, a która,
jeżeli ktoś jej szybko nie zabije, w każdej chwili mogła przemienić całą Licję w pustynię.
Bellerofont nie wahał się ani chwili, lecz zapewnił króla, że albo zabije straszliwą Chimerę,
albo sam zginie w tej walce.
Przede wszystkim jednak pomyślał sobie, że skoro potwór jest tak niezwykle szybki, nigdy
nie zdoła go pokonać, jeżeli będzie walczył pieszo. Najmądrzejsze więc, co może zrobić, to
postarać się o najlepszego i najszybszego konia, jakiego da się znaleźć. A jaki inny koń na
świecie był choćby w połowie tak chyży jak cudowny Pegaz, który miał nie tylko nogi, lecz i
skrzydła, a w powietrzu był nawet szybszy niż na ziemi? To prawda, że mnóstwo ludzi zaprzeczało, jakoby istniał taki skrzydlaty koń, mówiąc, że opowieści o nim to wymysły poetów. Ale choć może się to wydać bardzo dziwne, Bellerofont wierzył, że Pegaz jest prawdziwym rumakiem, i spodziewał się, że będzie miał dość szczęścia, żeby go znaleźć. A kiedy
już dobrze się usadowi na jego grzbiecie, będzie miał większe szanse w walce z Chimerą.
W tym właśnie celu udał się z Licji do Grecji, biorąc ze sobą pięknie zdobioną uzdę. Uzda
ta była zaczarowana. Jeżeli tylko zdoła włożyć złote wędzidło w pysk Pegaza, skrzydlaty koń
stanie się potulny, uzna Bellerofonta za swego pana i poleci, gdzie tylko on skieruje wodze.
Były to naprawdę męczące i pełne niepokoju chwile, kiedy Bellerofont czekał i czekał na
Pegaza, w nadziei, że przybędzie, by napić się ze Źródła Pireny. Bał się, by król Iobates nie
pomyślał, że uciekał przed Chimerą. Z bólem myślał też o tym, ile szkód wyrządza potwór,
podczas gdy on sam, zamiast z nim walczyć, zmuszony jest siedzieć bezczynnie nad przejrzystymi wodami Pireny, przypatrując się, jak wytryskują z iskrzącego się piasku. A ponieważ
Pegaz był tam tak rzadkim gościem w ostatnich latach, ba, zjawiał się nie częściej niż jeden
raz w ciągu ludzkiego życia, Bellerofont lękał się, że się zestarzeje i niewiele mu zostanie siły
w ramieniu i odwagi w sercu, nim ukaże się skrzydlaty koń. O, jak powoli mija czas, gdy
żądny przygód młodzian marzy o tym, by osiągnąć cel swego życia i zebrać żniwo swej
chwały! Jak trudna sztuką jest czekanie! Nasze życie jest krótkie, a tak znaczna jego część
upływa na uczeniu się tylko tego!
Szczęściem dla Bellerofonta mały chłopiec bardzo go polubił i stale dotrzymywał mu towarzystwa. Każdego ranka dziecko wlewało mu w serce nową nadzieję w miejsce tej, która
zwiędła tam poprzedniego dnia.
– Drogi Bellerofoncie – wołało spoglądając z nadzieją na jego twarz – myślę, że zobaczymy dziś Pegaza!
W końcu, gdyby nie niezachwiana wiara małego chłopca, Bellerofont straciłby wszelką
nadzieję, powróciłby do Licji i zrobiłby wszystko, co w jego mocy, aby zabić Chimerę bez
pomocy skrzydlatego konia. A wtedy biedny Bellerofont zostałby co najmniej straszliwie
poparzony oddechem tego potwora, a według wszelkiego prawdopodobieństwa, zabity i pożarty. Nikt nie powinien nigdy próbować walki ze zrodzoną z ziemi Chimerą, jeżeli nie potrafi najprzód dosiąść podniebnego rumaka.
Pewnego ranka dziecko powiedziało do Bellerofonta z jeszcze większą nadzieją w głosie
niż zazwyczaj:
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– Drogi, kochany Bellerofoncie, nie wiem dlaczego, ale czuję się tak, jakbyśmy dziś na
pewno mieli zobaczyć Pegaza!
I przez cały dzień nie chciało odejść ani na krok od Bellerofonta, więc razem zjedli kawałek chleba i napili się wody ze źródła. Siedzieli tam jeszcze po południu, a Bellerofont objął
dziecko ramieniem, ono zaś trzymało małą rączkę w dłoni przyjaciela. Młodzieniec był zatopiony w myślach, niewidzącymi oczyma wpatrywał się w pnie drzew ocieniających źródło i
w winorośl, która pięła się w ich gałęziach. Ale dobry chłopczyk spoglądał w wodę, trapiąc
się, z myślą o Bellerofoncie, że oto mija jeszcze jeden dzień nie spełnionej nadziei, a tyle ich
już było; i z jego oczu spadło kilka cichych łez i zmieszało się ze łzami wylanymi podobno
przez Pirenę, kiedy opłakiwała swe zabite dzieci.
Ale właśnie w chwili, kiedy najmniej o tym myślał, Bellerofont poczuł uścisk małej dziecięcej rączki i posłyszał cichy, niemal bezdźwięczny szept:
– Popatrz, popatrz, kochany Bellerofoncie! Tu w wodzie jest odbicie!
Młodzieniec spojrzał na pomarszczone zwierciadło źródlanej wody i ujrzał w nim coś, co z
początku wziął za odbicie ptaka, który zdawał się szybować bardzo wysoko połyskując w
słońcu śnieżnobiałymi lub srebrnymi skrzydłami.
– Jaki wspaniały musi być ten ptak! – powiedział. – I jaki wydaje się wielki, chociaż leci
chyba ponad chmurami!
– Drżę cały! – szepnął chłopiec. – Boję się spojrzeć w górę! Jest bardzo piękny, a jednak
mogę patrzeć tylko na jego odbicie w wodzie. Miły Bellerofoncie, czy nie widzisz, że to nie
ptak? To skrzydlaty koń Pegaz!
Serce Bellerofonta zabiło mocniej! Popatrzył uważnie na niebo, ale nie mógł dostrzec
skrzydlatego stworzenia, ptaka czy konia, bo właśnie wtedy dało nurka w wełniastą głębię
dużej letniej chmury. Ale już po chwili wyłoniło się znowu lekko zniżając się spod tej chmury, chociaż wciąż jeszcze na znacznej odległości od ziemi. Bellerofont chwycił chłopca w
ramiona i cofnął się wraz z nim, tak iż obaj byli teraz ukryci w gęstych krzewach, które rosły
koło źródła. Nie lękał się, by stało im się coś złego, ale obawiał się, że jeżeli Pegaz ich zauważy, odleci bardzo daleko, by osiąść na jakimś niedostępnym szczycie. Bo był to istotnie
skrzydlaty koń. Oczekiwali na niego tak długo, a oto zjawił się, by ugasić pragnienie wodą ze
Źródła Pireny.
Podniebny dziw zbliżał się coraz bardziej, zataczając wielkie koła jak gołąb, co za chwilę
wyląduje. Pegaz zniżał się tymi szerokimi, zamaszystymi kręgami, które stawały się coraz
mniejsze, w miarę jak zbliżał się do ziemi. Im bliżej, tym był piękniejszy i tym wspanialszy
wydawał się rozmach jego srebrzystych skrzydeł. Wreszcie, ruchem niezmiernie lekkim, nie
zgniótłszy trawy wokół źródła, ba, nie odcisnąwszy nawet śladu kopyt na piasku, osiadł na
ziemi i schyliwszy dziki łeb zaczął pić. Raczył się wodą powoli, wydawał przeciągłe rozkoszne westchnienia, rozradowany przerywał co chwila picie. I znowu łyk, i następny, i jeszcze
jeden! Bo nigdzie na świecie, nawet tam w górze, pod chmurami, żadna woda nie smakowała
Pegazowi tak, jak woda ze Źródła Pireny. Gdy zaspokoił pragnienie, uszczknął kilka miodowych kwiatów koniczyny, ale nie zdecydował się na obfitszy posiłek, bo zioła porastające
dumne, wyniosłe zbocza Helikonu bardziej odpowiadały jego podniebieniu niż ta zwykła trawa.
Kiedy skrzydlaty koń już się napił do woli i w swój zwykły wybredny sposób raczył się
nieco pożywić, zaczął brykać i skakać na wszystkie strony, ot tak, ze zwykłej bezczynności i
dla zabawy. Chyba nigdy nie było równie swawolnego stworzenia jak ten nasz Pegaz. Skakał
więc sobie, że aż miło o tym pomyśleć, bijąc wielkimi skrzydłami lekko jak makolągwa, i
urządzał sobie małe wyścigi na pół biegnąc, na pół unosząc się w powietrzu. Sam nie wiem,
czy nazwać to lotem, czy galopem. Jeśli jakieś stworzenie potrafi świetnie latać, niekiedy
postanawia pobiegać, po prostu dla zabicia czasu, to właśnie robił Pegaz, chociaż trzymanie
kopyt tak blisko ziemi sprawiało mu trochę kłopotu. Tymczasem Bellerofont, z rączką chłop-
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ca w swej dłoni, przypatrywał się temu z zarośli, myśląc, że nigdy nie widział równie cudownego widoku ani też tak dzikich i uduchowionych oczu końskich jak oczy Pegaza. Wydawało
się grzechem próbować go okiełznać i dosiąść.
Raz i drugi Pegaz przystanął i wciągnął powietrze w nozdrza, strzygąc uszami, rzucając
łbem i obracając się na wszystkie strony, jakby podejrzewał coś złego. Ale ponieważ nic nie
widział ani nie słyszał żadnego dźwięku, wkrótce zaczynał swoje figle na nowo. W końcu, nie
dlatego, że był zmęczony, a jedynie z lenistwa i dla wygody, zwinął skrzydła i położył się na
miękkiej, zielonej murawie. Był jednak zbyt żywy i nawykły do podniebnych harców, by długo wytrzymać w spokoju, więc już po chwili obrócił się na grzbiet wymachując w powietrzu
czterema smukłymi nogami. Jakże było piękne to niezwykłe, samotne stworzenie, które nie
miało nigdy towarzysza, ale nie potrzebowało nikogo i przez długie stulecia swego życia było
zawsze szczęśliwe. Im więcej robił Pegaz tych wszystkich rzeczy, które zwykły robić śmiertelne konie, tym bardziej wydawał się nieziemski i fantastyczny. Bellerofont i chłopiec
wstrzymali niemal oddech, częściowo pod wpływem niemego zachwytu, ale bardziej jeszcze
dlatego, że lękali się, by najlżejszy ich ruch lub szept nie skłonił go do ucieczki z szybkością
strzały w najdalsze podniebne przestworza.
Wreszcie wytarzawszy się do syta, Pegaz odwrócił się i leniwie, jak każdy inny koń, wyciągnął przednie nogi, aby podnieść się z ziemi; Bellerofont zaś, który przewidział to, wypadł
nagle z zarośli skoczył mu na grzbiet.
Tak, już siedział na grzbiecie skrzydlatego konia!
Ale co za susa dał Pegaz, kiedy po raz pierwszy poczuł na sobie ciężar człowieka! To był
naprawdę sus! Nie zdążywszy nawet zaczerpnąć tchu Bellerofont znalazł się na wysokości
pięciuset stóp i wciąż jeszcze unosił się w górę, podczas gdy skrzydlaty koń parskał i drżał ze
strachu i gniewu. Wznosił się coraz wyżej, coraz wyżej i wyżej, aż zanurzył się w zimnym,
mglistym wnętrzu chmury, na którą jeszcze kilka chwil przedtem Bellerofont spoglądał wyobrażając sobie, że to bardzo przyjemne miejsce. A potem znowu, z samego środka chmury,
Pegaz runął w dół jak piorun, jakby zamierzał roztrzaskać siebie i swojego jeźdźca na jakiejś
skale. Wreszcie rozpoczął serię chyba tysiąca najdziwaczniejszych susów i podrygów, jakie
kiedykolwiek wykonywał koń czy ptak.
Czego on nie wyprawiał! Rzucał się do przodu, na boki i w tył. Stawał dęba, oparłszy
przednie nogi na wstędze mgły, a tylne w ogóle na niczym. Wysuwał kopyta do tyłu i wtykał
głowę między nogi, przy czym skrzydła sterczały mu zupełnie pionowo. Na wysokości około
dwóch mil fiknął nagle koziołka, tak iż nogi Bellerofonta znalazły się tam, gdzie powinna być
jego głowa, i wydawało mu się, że widzi niebo od góry zamiast z dołu. Wykręcał głowę do
tyłu i patrząc Bellerofontowi w twarz oczyma, z których buchał płomień, usiłował go ugryźć.
Bił skrzydłami tak dziko, że jedno ze srebrnych piór oderwało się i popłynęło w stronę ziemi,
gdzie podniósł je mały chłopiec, by przechować je do końca życia na pamiątkę Pegaza i Bellerofonta.
Ten ostami jednak (a, jak łatwo spostrzec, był on jednym z najlepszych jeźdźców wszystkich czasów) czekał wciąż na odpowiednią chwilę, aż wreszcie zdołał wetknąć złote wędzidło
czarodziejskiej uzdy między szczęki skrzydlatego rumaka. Ledwie to uczynił, Pegaz stał się
tak potulny, jakby przez całe życie jadł z ręki Bellerofonta. Szczerze mówiąc, aż przykro było
patrzeć, że to dzikie stworzenie staje się nagle tak łagodne. Pegaz zdawał się odczuwać to
samo. Obejrzał się na Bellerofonta swymi pięknymi oczyma, w których lśniły teraz łzy, choć
tak niedawno tryskały z nich płomienie. Kiedy jednak Bellerofont pogłaskał go po głowie i
wyrzekł kilka surowych, a jednocześnie łagodnych i kojących słów, w oczach Pegaza pojawił
się zupełnie inny wyraz; w głębi serca bowiem był rad, że po tylu stuleciach samotności znalazł wreszcie towarzysza i pana. Tak zawsze jest ze skrzydlatymi końmi i wszystkimi tego
rodzaju dzikimi i samotnymi stworami. Jeśli uda się je schwytać i poskromić, na pewno można zdobyć ich miłość.
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Starając się ze wszystkich sił strząsnąć Bellerofonta ze swego grzbietu, Pegaz uleciał bardzo duży szmat drogi i nim wędzidło znalazło się w jego pysku, dotarli w pobliże ogromnej
góry. Bellerofont widział ją już kiedyś i wiedział, że to Helikon, na którego szczycie skrzydlaty koń miał swą siedzibę. Tam też (spojrzawszy łagodnie w twarz jeźdźca, jakby pytając o
pozwolenie) pofrunął Pegaz, a osiadłszy na ziemi czekał cierpliwie, aż Bellerofont zechce
zsiąść. Młodzieniec zeskoczył z grzbietu rumaka, ale nadal trzymał go mocno za uzdę. Napotkawszy jednak jego wzrok, był tak wzruszony łagodnością spojrzenia i pięknością zwierzęcia, jak również wspomnieniem swobodnego życia, które Pegaz dotąd prowadził, że nie
mógł znieść myśli o trzymaniu go dłużej w niewoli, jeżeli koń istotnie pragnął wolności.
Posłuszny temu szlachetnemu impulsowi zsunął zaczarowaną uzdę z głowy Pegaza i wyjął
wędzidło z jego pyska.
– Odejdź ode mnie. Pegazie! – powiedział. – Albo odejdź ode mnie, albo mnie pokochaj.
W mgnieniu oka skrzydlaty koń wzbił się niemal poza zasięg wzroku, unosząc się pionowo
w górę ponad szczyt Helikonu. Było już dawno po zachodzie słońca i na szczycie góry panował zmrok, a wieczorny zmierzch spowił całą okolicę. Ale Pegaz leciał tak szybko, że przegonił odchodzący dzień i zanurzył się w słonecznym blasku, który roztaczał się powyżej.
Wznosił się coraz dalej w górę, jak mała jasna plamka, aż wreszcie znikł w pustej przestrzeni
nieba. Bellerofont lękał się, że go już nigdy nie zobaczy. Kiedy tak rozpaczał nad własną głupotą, jasna plamka pojawiła się znowu i zbliżała się coraz bardziej, aż zeszła poniżej strefy
światła. Pegaz powrócił! Po tej próbie można się było nie bać, że skrzydlaty koń będzie próbował ucieczki. Pegaz i Bellerofont byli odtąd przyjaciółmi i darzyli się miłością i zaufaniem.
Tej nocy położyli się i spali razem, a Bellerofont objął ramieniem szyję Pegaza, nie z
ostrożności, lecz z przyjaźni. A gdy obudzili się z nadejściem dnia, powiedzieli sobie dzień
dobry, każdy we własnym języku.
Bellerofont i cudowny rumak spędzili w ten sposób wiele dni, a przez ten czas poznali się
lepiej i bardzo się do siebie przywiązali. Odbywali długie podniebne podróże, a niekiedy
wzbijali się tak wysoko, że ziemia wydawała im się nie większa od księżyca. Odwiedzali dalekie kraje i zadziwiali ich mieszkańców, którzy myśleli, że ten piękny młodzieniec na skrzydlatym koniu przybywa do nich z nieba. Odległość tysiąca mil rączy Pegaz pokonywał bez
trudu w ciągu dnia. Bellerofont rozkoszował się swoim nowym życiem i najchętniej spędzałby czas zawsze w taki sam sposób – bujając wysoko, w czystym powietrzu; bo tam w górze
zawsze świeciło słońce, choćby w niższych regionach było nie wiem jak smutno i deszczowo.
Nie mógł jednak zapomnieć o straszliwej Chimerze, którą zabić przyrzekł królowi Iobatesowi. Wreszcie więc, kiedy już przywykł do jeździeckich wyczynów w powietrzu i potrafił kierować Pegazem za pomocą najdrobniejszych ruchów ręki, i nauczył go, by był posłuszny jego
głosowi, zdecydował się popróbować szczęścia w tej niebezpiecznej przygodzie.
Przeto o świcie, kiedy tylko otworzył oczy, delikatnie uszczypnął skrzydlatego konia w
ucho, aby go obudzić. Pegaz natychmiast poderwał się z ziemi, jednym susem wzbił się na
wysokość ćwierć mili i zatoczył wspaniały krąg wokół szczytu góry, a wszystko to, by pokazać, że rozbudził się już na dobre i gotów jest do każdej podróży. Przez cały czas w ciągu
krótkiego lotu rżał głośno, radośnie i melodyjnie, aż wreszcie opadł na ziemię tuż obok Bellerofonta tak lekko jak wróbelek, kiedy przeskakuje z gałązki na gałązkę.
– Brawo, drogi Pegazie! Brawo, mój skoczku podniebny! – wykrzyknął Bellerofont, z
czułością klepiąc konia po szyi. – A teraz, mój rączy i piękny przyjacielu, musimy zjeść śniadanie. Dziś mamy walczyć ze straszliwą Chimerą.
Jak tylko spożyli swój poranny posiłek i ugasili pragnienie pieniącą się wodą ze źródła
zwanego Hippokrene, Pegaz z własnej woli pochylił głowę, aby jego pan mógł mu nałożyć
uzdę. Figlarnymi susami i harcami w powietrzu pokazywał, jak bardzo spieszno mu w drogę.
Tymczasem Bellerofont przypasywał miecz i zawieszał tarczę na szyi, przygotowując się do
walki. Kiedy wszystko było gotowe, jeździec wsiadł na konia, po czym (jak zawsze, kiedy

145

ruszał w dalszą drogę) wzbił się pionowo na wysokość pięciu mil, aby lepiej widzieć, w którą
stronę skierować lot. Następnie zwrócił głowę Pegaza na wschód i puścił się do Licji. W czasie lotu prześcignęli orła i zanim zdołał zejść im z drogi, zbliżyli się do niego tak bardzo, że
Bellerofont mógłby go bez trudu złapać za ogon. Podążając z taką szybkością jeszcze przed
południem dostrzegli wyniosłe góry Licji i ich głębokie, zadrzewione doliny. Jeśli to, co mówiono Bellerofontowi, było prawdą, to właśnie w jednej z tych ponurych dolin znajdowało się
schronienie ohydnej Chimery.
Znalazłszy się tak blisko celu wędrówki skrzydlaty koń zaczął wraz ze swym jeźdźcem
stopniowo obniżać lot; i aby się ukryć, skorzystali z kilku chmur, które zawisły nad górami.
Unosząc się nad górną warstwą jednej z chmur i zerkając zza jej krawędzi Bellerofont dość
wyraźnie widział górską część Licji i mógł zajrzeć do wszystkich zacienionych dolin jednocześnie. Z początku wydawało mu się, że nie ma tam nic godnego uwagi. Był to dziki, odludny, skalisty obszar wysokich i stromych wzgórz. W bardziej równinnej części kraju widniały
ruiny spalonych domów, a gdzieniegdzie ciała martwych zwierząt walały się na łąkach, na
których się przedtem pasły.
„Te szkody musiała wyrządzić Chimera – pomyślał Bellerofront. – Ale gdzie ten potwór
może być?”
Jak już mówiłem, w żadnej z wielu dolin i wąwozów, które leżały wśród stromych wzgórz,
nie było na pozór nic godnego uwagi – tak, w ogóle nic... jeżeli, oczywiście, nie wspomnimy
o trzech smugach czarnego dymu, które wydobywały się z miejsca wyglądającego jak wejście
do jaskini i posępnie snuły się w powietrzu. Tuż poniżej szczytu góry te trzy czarne girlandy
dymu stapiały się w jedną. Jaskinia znajdowała się prawie dokładnie pod skrzydlatym koniem
i jego jeźdźcem, w odległości około tysiąca stóp. Dym, który pełzł ciężko w górę, miał obrzydliwy, duszący zapach siarki, od którego Pegaz zaczął parskać, a Bellerofont kichać. Tak bardzo dało się to we znaki wspaniałemu rumakowi (który przywykł oddychać jedynie najczystszym powietrzem), że zatrzepotał skrzydłami i umknął z pół mili poza zasięg tych przykrych
waporów.
A jednak obejrzawszy się Bellerofont dostrzegł coś, co kazało mu najprzód ściągnąć wodze, a potem zawrócić Pegaza. Dał znak ręką, a skrzydlaty koń zrozumiał go i zaczął się z
wolna opuszczać, aż jego kopyta zawisły niewiele wyżej niż na wysokości człowieka nad
skalistym dnem doliny. Przed nim, mniej więcej na odległość rzutu kamieniem, było wejście
do jaskini, z którego wydobywały się trzy smugi dymu. I co jeszcze ujrzał wtedy Bellerofont?
W jaskini, jak mu się zdawało, była jakaś zbita masa dziwnych i groźnych stworów. Ich
ciała leżały tak blisko siebie, że Bellerofont nie mógł ich rozróżnić; ale sądząc po głowach,
jedno z tych stworzeń było olbrzymim wężem, drugie groźnym lwem, a trzecie brzydką kozą.
Lew i koza spały, wąż zaś czuwał i bez przerwy rozglądał się dokoła parą dużych, ognistych
ślepiów. Ale – i to było najdziwniejsze w całej sprawie – trzy smugi dymu najwyraźniej wydobywały się z nozdrzy tych trzech głów! Był to widok tak zdumiewający, że chociaż Bellerofont od dawna go oczekiwał, nie od razu uświadomił sobie tę prawdę, że oto ma przed sobą
straszliwą trzygłową Chimerę. Znalazł wreszcie jaskinię Chimery! Wąż, lew i koza, tak jak
przypuszczał, nie były trzema odrębnymi zwierzętami, lecz jednym potworem.
Odrażająca, potworna bestia! Chociaż dwie trzecie jej było pogrążone we śnie, trzymała
jeszcze w swoich straszliwych szponach resztki jakiegoś nieszczęsnego jagnięcia – lub może
nawet (aż strach o tym pomyśleć!) małego, miłego dziecka – które jej trzy pyski przeżuwały,
nim dwa z nich zasnęły!
Bellerofont nagle ocknął się jak ze snu, pewny już, że to Chimera. Pegaz zrozumiał to chyba w tej samej chwili, bo zarżał głosem, który zabrzmiał jak surma bojowa. Na ten dźwięk
wszystkie trzy głowy wyprostowały się i rzygnęły długimi językami ognia. Nim Bellerofont
zdążył zastanowić się, co ma dalej uczynić, potwór wytoczył się z jaskini i rzucił wprost na
niego. Jego olbrzymie szpony były wysunięte, wężowy ogon skręcał się sycząc jadowicie.
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Gdyby Pegaz nie był zwinny jak ptak, zarówno on, jak i jego jeździec daliby się stratować
pędzącej na nich Chimerze i bitwa byłaby skończona, zanim się jeszcze na dobre zaczęła. Ale
skrzydlatego konia nie można było tak łatwo zaskoczyć. W mgnieniu oka wystrzelił w górę,
niemal pod chmury, parskając głośno z gniewu. Drżał cały, nie ze strachu, lecz ze wstrętu,
jaki w nim wzbudził ten jadowity stwór ze swymi trzema głowami.
Tymczasem Chimera wyprostowała się na całą długość, tak iż stanęła dosłownie na czubku
swego ogona; przebierała groźnie szponami w powietrzu, a jej trzy głowy zionęły ogniem na
Pegaza i jego jeźdźca. Wielkie nieba, jakże ona ryczała, syczała i beczała! Tymczasem Bellerofont umieścił tarczę na ramieniu i wyciągnął miecz.
– A teraz, mój najdroższy Pegazie – szepnął do ucha skrzydlatemu rumakowi – musisz
pomóc mi zabić to szkaradne monstrum; w przeciwnym razie wrócisz na swą samotną górę
bez twojego przyjaciela Bellerofonta. Bo albo Chimera zginie, albo jej trzy paszcze pożrą tę
oto głowę, która tyle razy drzemała na twoim karku!
Pegaz zarżał i odwróciwszy głowę potarł delikatnie nosem policzek jeźdźca. W ten sposób
chciał mu powiedzieć, że chociaż ma skrzydła i jest nieśmiertelny, raczej by zginął (jeżeli
nieśmiertelność może zginąć), niżby wrócił bez Bellerofonta.
– Dzięki ci. Pegazie – odparł Bellerofont. – A teraz zaatakujmy potwora!
Wymawiając te słowa potrząsnął uzdą, Pegaz zaś śmignął ukosem w dół, szybki jak strzała, wprost na potrójny łeb Chimery, która przez cały ten czas prężyła się, jak mogła najwyżej.
Zbliżywszy się do niej na odległość ramienia Bellerofont ciął mieczem potwora, ale natychmiast został uniesiony przez swego rumaka, zanim zdążył sprawdzić, czy cios był skuteczny.
Pegaz pędził dalej, wkrótce jednak zawrócił, w tej samej mniej więcej odległości od Chimery
co przedtem. Wtedy Bellerofont zobaczył, że odciął prawie całkowicie łeb kozy, który zwisał
na kawałku skóry i wydawał się całkiem martwy.
Żeby wynagrodzić sobie tę stratę, łeb węża i głowa lwa przejęły całą dzikość tej trzeciej,
martwej głowy i pluły ogniem, ryczały i syczały ze znacznie większą złością niż poprzednio.
– Nic to, dzielny Pegazie! – zawołał Bellerofont. – Następnym takim ciosem położymy
kres albo jej rykowi, albo syczeniu!
I znów pociągnął za uzdę. Pędząc ukośnie jak przedtem skrzydlaty koń znowu rzucił się
lotem strzały w kierunku Chimery, Bellerofont zaś, przelatując obok niej, wymierzył drugi
potężny cios w jedną z pozostałych głów. Ale tym razem ani on, ani Pegaz nie zdołali tak
łatwo umknąć. Jednym ze swych szponów Chimera zadrapała go głęboko w ramię, a drugim z
lekka uszkodziła lewe skrzydło latającego rumaka. Natomiast Bellerofont śmiertelnie zranił
lwią głowę potwora, która zwisała teraz bezwładnie, już nie miotając płomieni, lecz tylko
wypuszczając kłęby gęstego, czarnego dymu. Za to głowa węża (jedyna, która jeszcze pozostała) była teraz dwakroć tak dzika i jadowita jak przedtem. Rzygała płomieniami długości
ćwierć mili i syczała głośno, chrapliwie i rozdzierająco, aż król Iobates usłyszał ten syk z odległości pięćdziesięciu mil i tak zadrżał, że tron zatrząsł się pod nim.
– Biada mi! – pomyślał biedny król. – To na pewno Chimera przybywa, aby mnie pożreć!
Tymczasem Pegaz znowu zatrzymał się w powietrzu i zarżał gniewnie; z jego oczu posypały się iskry czystego jak kryształ płomienia, jakże niepodobnego do trupiej barwy ognia,
jakim zionęła Chimera. W podniebnym rumaku zagrała teraz krew; zagrała też w Bellerofoncie.
– Ty krwawisz, mój nieśmiertelny wierzchowcze! – zawołał młodzieniec, mniej troszcząc
się o swoją własną ranę niż o cierpienie tego wspaniałego zwierzęcia, które nie powinno było
nigdy zaznać bólu. – Ta nienawistna Chimera zapłaci nam za to swoją ostatnią głową!
Potem pociągnął za uzdę, krzyknął głośno i poprowadził Pegaza nie ukośnie jak przedtem,
lecz prosto na obrzydliwego potwora. Atak był tak szybki, że był to jakby jeden oślepiający
błysk, gdy Bellerofont zwarł się ze swym wrogiem.
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Tymczasem Chimera, straciwszy drugą ze swych głów, szalała bólu i niepohamowanej
wprost wściekłości. Miotała się dokoła, na ziemi, to znowu w powietrzu, tak iż niepodobna
było orzec, w którym z tych żywiołów się znajduje. Rozwarła wężowe szczęki na tak potworną szerokość, że Pegaz, rzec by można, mógł niemal wlecieć jej do gardła wraz z jeźdźcem i
rozpostartymi skrzydłami! Gdy się do niej zbliżyli, wypuściła potężny strumień ognistego
tchu, spowijając Bellerofonta i jego rumaka płaszczem płomieni, które osmaliły skrzydła Pegaza i połowę złotych loków młodzieńca, a obu ich od stóp do głów owiały trudnym do zniesienia żarem.
Ale to było nic w porównaniu z tym, co nastąpiło po chwili.
Gdy powietrzny zryw skrzydlatego konia przywiódł go na odległość stu łokci od Chimery,
potwór poderwał się nagle i jego olbrzymie, niezdarne, jadowite i odrażające cielsko rzuciło
się prosto na biednego Pegaza, oplotło się wokół niego z całej siły i zawiązało swój wężowy
ogon w węzeł! Podniebny rumak uleciał w górę, wzbijał się coraz wyżej, wyżej i wyżej, ponad szczyty gór, ponad chmury, niemal poza zasięgiem wzroku. Ale z ziemi zrodzone monstrum nie zwalniało uścisku i wzlatywało w górę z tworem światła i powietrza. Tymczasem
Bellerofont odwróciwszy się znalazł się twarzą w twarz z potwornym i ponurym pyskiem
Chimery i musiał zasłonić się tarczą, by nie dać się spalić na śmierć lub pogryźć na kawałki.
Ponad górnym brzegiem tarczy spoglądał poważnie w groźne ślepia potwora.
Ale Chimera szalała z bólu i nie miała się tak bardzo na baczności, jakby to było kiedy indziej. I może mimo wszystko najlepszą metodą walki z Chimerą jest podejść do niej najbliżej,
jak się da. Usiłując zanurzyć straszliwe, stalowe szpony w ciele wroga bestia odsłoniła swą
pierś; widząc to Bellerofont wbił miecz po rękojeść w jej okrutne serce. Węzeł wężowego
ogona natychmiast się rozluźnił. Potwór puścił Pegaza i runął z wielkiej wysokości na ziemię,
a ogień płonący w jego ciele, zamiast zagasnąć, zapłonął jeszcze żywiej i szybko zaczął pożerać martwe ścierwo. I tak spadało spod niebiosów, całe w płomieniach, a ponieważ noc zapadła, nim dotarło do ziemi, ludzie myśleli, że to spadająca gwiazda albo kometa. Ale wczesnym rankiem chłopi, którzy szli do pracy, spostrzegli ze zdziwieniem, że na kilku morgach
gruntu rozsypany jest czarny popiół. W samym środku pola leżał stos zbielałych kości, o
wiele wyższy niż stóg siana. To było wszystko, co pozostało z potwornej Chimery!
Po swym zwycięstwie Bellerofont pochylił się i ucałował Pegaza. W oczach miał łzy.
– A teraz wracajmy, mój ukochany rumaku! – powiedział. – Wracajmy do Źródła Pireny!
Pegaz popędził przez chmury szybciej niż kiedykolwiek i w bardzo krótkim czasie znalazł
się przy źródle. A tam zastali starca z jego kijem, wieśniaka pojącego krowę i śliczną dziewczynę, która napełniała dzbanek.
– Teraz sobie przypominam – rzekł stary – że raz widziałem skrzydlatego konia, kiedy
byłem malcem. Ale był wtedy dziesięć razy ładniejszy.
– Ja mam konia przy wozie, który jest wart trzy razy więcej! – powiedział wieśniak. –
Gdyby ten kucyk był mój, przede wszystkim przyciąłbym mu skrzydła!
Ale biedna dziewczyna nie powiedziała nic, bo zawsze miała to nieszczęście, że się bała w
nieodpowiednim momencie. Więc uciekła, upuszczając i tłukąc dzbanek.
– Gdzie jest to dobre dziecko – spytał Bellerofont – które dotrzymywało mi towarzystwa i
nigdy nie straciło wiary ani nie znużyło się patrzeniem w źródło?
– Tu jestem, Bellerofoncie! – powiedziało cichutko dziecko.
Albowiem chłopczyk spędzał dzień za dniem przy Źródle Pireny, czekając na powrót swego przyjaciela; kiedy jednak ujrzał Bellerofonta spadającego z chmur na grzbiecie skrzydlatego konia, schował się między krzaki. Było to bardzo delikatne i wrażliwe dziecko, lękało się
więc, że stary człowiek i wieśniak zobaczą płynące z jego oczu łzy.
– Odniosłeś zwycięstwo – powiedział radośnie chłopiec tuląc się do kolan Bellerofonta,
który jeszcze siedział na grzbiecie Pegaza. – Wiedziałem, że tak będzie.
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– Tak, drogie dziecko – odparł Bellerofont zsiadając ze skrzydlatego konia. – Gdyby jednak nie twoja wiara, nigdy bym nie doczekał się Pegaza, nie wzniósłbym się nigdy pod chmury i nie zwyciężyłbym straszliwej Chimery. To ty, mój najdroższy mały przyjacielu, dokonałeś tego wszystkiego. A teraz zwróćmy wolność Pegazowi.
I zdjął zaczarowaną uzdę z głowy cudownego rumaka.
– Bądź wolny na zawsze, mój Pegazie! – zawołał z pewnym odcieniem smutku w głosie. –
Bądź tak wolny, jak jesteś rączy!
Ale Pegaz oparł głowę na ramieniu Bellerofonta i nie dał się namówić do odlotu.
– Więc dobrze – powiedział Bellerofont pieszcząc podniebnego rumaka – pozostaniesz ze
mną, jak długo zechcesz; a teraz udamy się razem do króla Iobatesa i powiemy mu, że Chimera została zabita.
Bellerofont uścisnął miłe dziecko, przyrzekł mu, że powróci, i odjechał. Ale w późniejszych latach to dziecko wzbiło się jeszcze wyżej na rumaku przestworzy niż Bellerofont i
dokonało pamiętniejszych czynów niż zwycięstwo, jakie jego przyjaciel odniósł nad Chimerą.
Bo choć był to miły i delikatny chłopczyk, ale wyrósł na potężnego poetę!
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Minotaur
W starym mieście Trojzenie, u stóp wyniosłej góry, żył sobie niegdyś chłopczyk imieniem
Tezeusz. Władcą tej krainy był jego dziadek, król Pitteus, który uchodził za bardzo mądrego
człowieka, tak iż Tezeusz, ponieważ wychowywał się na królewskim dworze, a z natury był
bardzo bystrym chłopcem, skorzystał mnóstwo z nauk starego króla. Jego matka nazywała się
Ajtra. Chłopiec nigdy nie widział swojego ojca, ale jak daleko sięgał pamięcią, matka chodziła z nim do lasu i siadała na omszałym głazie, głęboko zagrzebanym w ziemię. Tam często
opowiadała synkowi o jego ojcu, mówiąc, że nazywa się Egeusz, że jest wielkim królem i
panuje w Attyce, mieszka zaś w Atenach, które sławą nie ustępują żadnemu miastu na świecie. Tezeusz bardzo lubił słuchać o królu Egeuszu i często pytał swą dobrą matkę, dlaczego
ojciec nie przyjeżdża, by zamieszkać z nimi w Trojzenie.
– Ach, drogi synku – mówiła Ajtra z westchnieniem – król musi dbać o swój lud. Ci, którymi rządzi, zastępują mu dzieci i rzadko kiedy ma dość czasu, by okazywać miłość własnym
synom i córkom, jak to czynią inni rodzice. Twój ojciec nigdy nie będzie mógł opuścić swojego królestwa, by zobaczyć się z synkiem.
– Tak, droga mamo – spytał kiedyś chłopiec – ale dlaczego ja nie mogę pojechać do tych
sławnych Aten i powiedzieć królowi Egeuszowi, że jestem jego synem?
– To może kiedyś nastąpi – odrzekła Ajtra. – Bądź cierpliwy, zobaczymy. Nie jesteś jeszcze dość duży ani dość silny, żeby wyruszyć w taką podróż.
– A kiedy będę dość silny? – dopytywał się uparcie Tezeusz.
– Jesteś jeszcze malutkim chłopczykiem – odpowiedziała matka. – Zobacz, czy potrafisz
podnieść kamień, na którym siedzimy.
Malec miał bardzo wysokie mniemanie o swojej sile, więc zaraz, uczepiwszy się chropowatych wypukłości na głazie, zaczął szarpać go z całej siły, aż się całkiem zadyszał; ale nie
mógł poruszyć ciężkiego kamienia, który zdawał się tkwić korzeniami w ziemi. Nic dziwnego, że nie mógł go poruszyć, bo żeby wydobyć go z ziemnego łożyska, trzeba było całej siły
bardzo muskularnego mężczyzny.
Jego matka stała obok i przyglądała się temu, a jej wargi i oczy uśmiechały się smutno na
widok pełnych zapału, a przecież tak bezskutecznych wysiłków synka. Nie mogła oprzeć się
uczuciu zatroskania widząc, że już tak rwie się do przygód w szerokim świecie.
– Widzisz, jak sprawy wyglądają, mój miły Tezeuszu – powiedziała. – Musisz mieć o
wiele większą siłę niż obecnie, zanim będę mogła spokojnie puścić cię do Aten, byś powiedział królowi Egeuszowi, że jesteś jego synem. Ale kiedy zdołasz podnieść ten głaz i pokażesz mi, co się pod nim kryje, przyrzekam, że pozwolę ci wyjechać.
Nieraz jeszcze po tej rozmowie Tezeusz pytał matkę, czy nie czas już, żeby się wybrał do
Aten; a ona ciągle wskazywała na głaz mówiąc, że jeszcze wiele lat nie będzie miał dość siły,
by go podnieść. I raz po raz różowy, kędzierzawy chłopiec szarpał się i natężał przy ogromnej
masie kamienia, usiłując, choć jeszcze był dzieckiem, dokonać tego, co z trudnością udałoby
się olbrzymowi, gdyby nawet wytężył wszystkie siły. A tymczasem głaz zdawał się zapadać
coraz głębiej w ziemię. Mech porastał go coraz gęściej, aż wreszcie wyglądał jak miękka,
zielona ławka, z której wystawało tylko kilka kawałków granitu. Każdej jesieni zwisające nad
nim gałęzie drzew obsypywały go pożółkłymi liśćmi, u jego podstawy rosły paprocie i polne
kwiaty, a niektóre pięły się po powierzchni. Wszystko wskazywało na to, że głaz tkwi w
miejscu równie mocno, jak każda inna część skorupy ziemskiej.
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Ale choć sprawa wydawała się niezmiernie trudna, Tezeusz wyrastał już na tak silnego
młodzieńca, że według jego własnego mniemania niedaleki był dzień, kiedy będzie mógł pokonać tę ciężką bryłę granitu.
– Mamo, naprawdę myślę, że się poruszył! – zawołał po jednej z prób. – Ziemia dokoła z
pewnością trochę popękała!
– Nie, nie, synku! – pośpiesznie odpowiedziała matka. – To niemożliwe, żebyś go poruszył, jesteś przecież jeszcze chłopcem!
I nie dała się przekonać, chociaż Tezeusz pokazał jej miejsce, w którym, jak mu się zdawało, poruszenie głazu wyrwało częściowo z ziemi łodygę jakiegoś kwiatu. Ale Ajtra wzdychała i była bardzo niespokojna, bo zapewne zdawała sobie sprawę, że jej syn nie jest już
dzieckiem i wkrótce będzie musiała wysłać go w wielki, pełen niebezpieczeństw i nieszczęść
świat.
Upłynął zaledwie rok, a znowu siedzieli na omszałym głazie. Ajtra raz jeszcze opowiadała
mu wielokrotnie powtarzaną historię o jego ojcu, mówiła o tym, jak bardzo chętnie przyjmie
Tezeusza w swoim królewskim pałacu, przedstawi go swoim dworzanom i ludowi i powie im,
że oto jest dziedzic jego włości. Tezeuszowi oczy płonęły entuzjazmem, z trudem mógł usiedzieć spokojnie i słuchać słów matki.
– Kochana mamo – wykrzyknął – nigdy nie czułem się ani w połowie tak silny jak teraz!
Nie jestem już dzieckiem ani chłopcem, ani młodzieńcem! Czuję się mężczyzną! Czas, abym
podjął poważną próbę dźwignięcia kamienia.
– Ach, mój najdroższy Tezeuszu – odrzekła jego matka – jeszcze nie, jeszcze nie!
– Tak, mamo – powiedział stanowczo Tezeusz – nadszedł czas!
I schyliwszy się przystąpił z powagą do dzieła, napinając wszystkie mięśnie z siłą i stanowczością godną prawdziwego mężczyzny. W trud ten włożył całe swoje odważne serce.
Zmagał się z ogromnym, bezwładnym głazem, jakby to był żywy nieprzyjaciel. Usiłował
dźwignąć go i podnieść, postanowiwszy, że albo zwycięży, albo zginie – i niech ten kamień
będzie jego pomnikiem po wsze czasy! Ajtra stała patrząc na niego i załamując ręce, jednocześnie dumna jak matka i jak matka stroskana. Wielki głaz drgnął! Tak, uniósł się z wolna
spośród warstwy mchu i ziemi, wyrywając z korzeniami krzaki i kwiaty, po czym legł na boku. Tezeusz zwyciężył!
Zaczerpnąwszy tchu popatrzył z radością na matkę, a ona uśmiechnęła się do niego przez
łzy.
– Tak, Tezeuszu – rzekła – czas nadszedł i nie możesz już dłużej pozostać u mojego boku!
Zobacz, co twój królewski ojciec, król Egeusz, zostawił dla ciebie pod kamieniem, kiedy go
uniósł z ziemi w swych mocarnych ramionach i postawił na miejscu, z którego go teraz usunąłeś.
Tezeusz spojrzał i zobaczył, że głaz był umieszczony na drugim kamieniu, który miał w
środku zagłębienie, tak iż trochę przypominał z gruba ciosaną skrzynię czy kufer z górnym
głazem służącym jako wieko. W zagłębieniu leżał miecz ze złotą rękojeścią i para sandałów.
– To jest miecz twego ojca – powiedziała Ajtra – to są jego sandały. Kiedy wyruszał do
Aten, by tam wstąpić na tron, przykazał mi, bym traktowała cię jak dziecko, dopóki nie udowodnisz, że jesteś mężczyzną podnosząc ten ciężki głaz. Ponieważ wykonałeś to zadanie,
masz wzuć jego sandały, byś zawsze kroczył w ślady twego ojca, i przypasać jego miecz, byś
mógł walczyć z olbrzymami i smokami, jak król Egeusz czynił to w młodości.
– Jeszcze dziś wyruszę do Aten! – zawołał Tezeusz. Ale matka namówiła go, żeby został
chociaż dzień czy dwa, a ona tymczasem przygotuje trochę potrzebnych na podróż drobiazgów. Kiedy jego dziadek, mądry król Pitteus, dowiedział się, że Tezeusz pragnie stawić się
w pałacu swego ojca, doradzał mu stanowczo, by wsiadł na statek i podróżował morzem; w
ten sposób bowiem może dotrzeć na odległość piętnastu mil od Aten bez zmęczenia i niebezpieczeństwa.
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– Drogi są bardzo złe – prawił sędziwy król – i roi się na nich od zbójców i potworów. Takiego młodego chłopaka jak Tezeusz nie można jeszcze puścić samego na tak niebezpieczną
wędrówkę. Nie, nie, niech podróżuje morzem!
Ale słysząc, że mowa o zbójcach i potworach, Tezeusz nastawił z ciekawością uszu i nabrał tym większej ochoty do podróży drogą, na której można ich było spotkać. Przeto trzeciego dnia pożegnał z uszanowaniem dziadka, dziękując mu za dobroć, i uścisnąwszy serdecznie
matkę wyruszył w drogę. Na jego policzkach lśniło wiele wylanych przez nią łez, a także (jeżeli mamy powiedzieć całą prawdę) kilka łez, które wytrysnęły z jego własnych oczu. Ale
słońce i wiatr szybko je osuszyły, a on szedł uparcie naprzód, bawiąc się złotą rękojeścią miecza i stawiając prawdziwie męskie kroki w sandałach swego ojca.
Nie mogę się tu zatrzymywać, by opowiedzieć wam o wszystkich przygodach, jakie przeżył Tezeusz w czasie podróży do Aten. Wystarczy wspomnieć, że całkowicie oczyścił tę
część kraju ze zbójców, którzy tak bardzo niepokoili króla Pitteusa. Jeden z tych łotrów zwał
się Prokrustes. Był to istotnie straszliwy bandyta, mający ponadto brzydki zwyczaj naigrawania się z nieszczęsnych podróżnych, którzy wpadli w jego szpony. Miał w swej jaskini łóżko i
udając wielką gościnność zapraszał swoich gości, by na nim spoczęli. Ale jeżeli okazali się
przypadkiem za krótcy na to łoże, niegodziwiec rozciągał ich siłą, natomiast gdy byli zbyt
wysocy, ucinał im głowy lub nogi, śmiejąc się przy tym do rozpuku, jak z najwspanialszego
żartu. Nikt więc, choćby był nie wiem jak znużony, nie miał ochoty kłaść się w Prokrustowym łożu. Inny z tych rozbójników, imieniem Skiron, musiał także być niezłym łajdakiem.
Miał on zwyczaj strącania swych ofiar z wysokiej skały do morza, i Tezeusz, chcąc odpłacić
mu pięknym za nadobne, zrzucił go do wody dokładnie z tego samego miejsca. Otóż nie
wiem, czy mi uwierzycie, ale morze nie chciało się splamić przyjęciem takiego nędznika, a
ziemia, raz się go pozbywszy, nie zgadzała się wziąć go z powrotem. Tak więc gdzieś w pół
drogi między skalą i morzem Skiron zawisł w powietrzu, które zmuszone było dźwigać ciężar
jego łajdactw.
Po dokonaniu tych pamiętnych czynów Tezeusz usłyszał o olbrzymiej świni, która szalała
po okolicy, stając się postrachem wszystkich rolników, ponieważ zaś nie uważał, żeby jakikolwiek dobry uczynek był poniżej jego godności, zabił to potworne stworzenie i oddał biednym na kiełbasy. Była to straszliwa bestia, póki harcowała po lasach i polach; ale kiedy pojawiła się, poćwiartowana, na wielu biesiadnych stołach, wyglądała bardzo sympatycznie.
I tak zanim osiągnął cel swojej wędrówki, Tezeusz dokonał wielu bohaterskich czynów
osadzonym w złotej rękojeści mieczem swojego ojca i zyskał sobie sławę jednego z najdzielniejszych młodzieńców tych czasów. Fama o nim podróżowała szybciej niż on sam i dotarła
do Aten przed nim. Kiedy wszedł do miasta, słyszał, jak mieszkańcy rozprawiają na rogach
ulic mówiąc, że Herkules był dzielny, Jazon też, Kastor i Polluks również, ale Tezeusz, syn
ich własnego króla, okaże się nie mniejszym bohaterem niż najlepszy z tamtych. Słysząc to
Tezeusz przyśpieszył kroku, pewny wspaniałego przyjęcia na dworze swego ojca, skoro przybywał tam poprzedzony Chwałą, która dęła w surmy wołając do króla Egeusza: „Oto twój
syn!”
Nie podejrzewał bynajmniej w swojej młodzieńczej niewinności, że właśnie tu, w Atenach,
w których panował jego ojciec, czeka go niebezpieczeństwo o wiele większe od tych, jakie
napotkał w czasie swej podróży. A jednak tak było. Musicie zrozumieć, że ojciec Tezeusza,
chociaż nie bardzo jeszcze stary wiekiem, byt tak sterany troskami rządzenia, że zestarzał się
przedwcześnie. Jego bratankowie, spodziewając się, że nie pożyje długo, zamierzali zagarnąć
władzę nad królestwem. Kiedy jednak usłyszeli, że do Aten przybył Tezeusz, i dowiedzieli
się, jakim jest walecznym młodzieńcem, zrozumieli, że nie jest on typem człowieka, który by
im pozwolił ukraść koronę i berło ojca, należące do niego jako do prawowitego dziedzica. I
dlatego niegodziwi bratankowie króla, którzy byli kuzynami Tezeusza, stali się natychmiast
jego nieprzyjaciółmi. Bardziej jeszcze niebezpiecznym wrogiem była Medea, przewrotna cza-
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rodziejka, która była teraz żoną króla i chciała oddać królestwo swemu synowi Medosowi,
zamiast pozwolić, by przypadło ono synowi Ajtry, której nienawidziła.
Tak się złożyło, że bratankowie króla spotkali Tezeusza i dowiedzieli się, kim jest, właśnie
w chwili kiedy stanął przed wejściem do pałacu królewskiego. I chociaż żywili tak złe zamiary, udawali jak największą przyjaźń i wyrażali ogromną radość z poznania kuzyna. Zaproponowali, żeby stanął przed królem jako cudzoziemiec, by wypróbować, czy Egeusz odkryje w
rysach młodego człowieka jakieś podobieństwo do siebie lub do Ajtry i w ten sposób rozpozna w nim swojego syna. Tezeusz przystał na to, albowiem wyobrażał sobie, że jego ojciec
pozna go w jednej chwili dzięki miłości, jaką miał w swoim sercu. Kiedy jednak czekał przed
drzwiami, bratankowie pobiegli do króla Egeusza i powiedzieli mu, że do Aten przybył pewien młodzieniec, który według ich najlepszej wiedzy, zamierza zabić go i zawładnąć królewską koroną.
– I właśnie teraz czeka, by stanąć przed obliczem Waszej Królewskiej Mości – dodali.
– Ach tak! – zawołał na te słowa król. – Cóż, musi to być rzeczywiście niegodziwy młokos! I co radzicie, żebym z nim uczynił?
W odpowiedzi na to pytanie zabrała głos przewrotna Medea. Jak już mówiłem, była to
sławna czarodziejka. Według niektórych wieści miała zwyczaj gotować starych ludzi w wielkim kotle, rzekomo po to, aby im przywrócić młodość, ale król Egeusz, jak sądzę, nie miał
upodobania do tak nieprzyjemnych sposobów na odmłodzenie, a może był po prostu zadowolony ze starości, i dlatego nigdy nie pozwolił wpakować się do kotła. Gdyby można było
oderwać się na chwilę od ważniejszych spraw, opowiedziałbym wam chętnie o ognistym wozie Medei zaprzężonym w skrzydlate smoki, na którym czarodziejka często odbywała przejażdżki wśród chmur. Na tym właśnie wozie przybyła do Aten, gdzie od pierwszej chwili wyrządzała ludziom same szkody. Ale o tym, jak i o innych dziwach nie możemy teraz mówić;
wystarczy wspomnieć, że wśród tysiąca rozmaitych brzydkich sztuczek potrafiła także przyrządzać truciznę, która natychmiast zabijała każdego, kto tylko umoczył w niej wargi.
Kiedy więc król spytał, co ma zrobić z Tezeuszem, zła kobieta miała odpowiedź na końcu
języka.
– Proszę, zostaw to mnie, Najjaśniejszy Panie – odparła. – Dopuść tego młodego zdrajcę
przed swoje oblicze, potraktuj go uprzejmie i poproś, by wypił kubek wina. Jak Waszej Królewskiej Mości wiadomo, zabawiam się niekiedy warzeniem bardzo potężnych leków. Oto
jeden z nich w tej flaszeczce. Jeżeli chodzi o jego skład, jest to moja tajemnica stanu. Pozwól
mi wpuścić tylko jedną kroplę do wina i niech ten młodzieniec go skosztuje; ręczę, że natychmiast porzuć złe zamiary, z którymi tu przybył.
Mówiąc to Medea uśmiechnęła się, ale mimo uśmiechniętej twarzy zamierzała ni mniej, ni
więcej, tylko otruć biednego Tezeusza na oczach jego ojca. A król Egeusz, jak większość innych królów, był zdania, że nie ma dość surowej kary dla kogoś, kto jest oskarżony o spisek
na jego życie. Dlatego też nie sprzeciwiał się prawie wcale planowi Medei i gdy zatrute wino
było gotowe, rozkazał wprowadzić młodego cudzoziemca przed swoje oblicze. Kubek postawiono na stole obok królewskiego tronu, a mucha, która chciała upić troszeczkę z samego
brzegu, natychmiast wpadła martwa do środka. Widząc to Medea spojrzała na bratanków i
uśmiechnęła się znowu.
Gdy wprowadzono Tezeusza do sali tronowej, zdawał się nie dostrzegać nikogo poza starym, siwobrodym królem. Oto siedział na swym wspaniałym tronie, w błyszczącej koronie na
głowie i z berłem w dłoni. Wygląd miał pełen godności i majestatu, chociaż lata i choroby
bardzo go pochyliły do ziemi, jakby każdy rok był kulką ołowiu, a każda choroba ciężkim
kamieniem i jakby wszystkie je zebrano w jeden worek i włożono na jego strudzone barki.
Łzy radości i smutku napłynęły do oczu młodzieńca; pomyślał bowiem, jak smutno jest oglądać ukochanego ojca w stanie takiej niemocy i jak cudownie byłoby podeprzeć go własną
młodzieńczą siłą i dodać mu otuchy potęgą własnej miłości. Kiedy syn przytul ojca do gorą-
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cego serca, starzec odzyskuje młodość o wiele łatwiej niż w magicznym kotle Medei. Tezeusz
to właśnie postanowił uczynić. Ledwo mógł się doczekać chwili, kiedy król Egeusz go rozpozna, tak bardzo pragnął rzucić mu się w ramiona.
Zbliżywszy się do stóp tronu próbował wygłosić krótką mowę, którą obmyślał wchodząc
na stopnie pałacu. Ale nie mógł wydobyć głosu, bo ogrom żarliwej tkliwości wylał się z głębin jego serca i jakby utkwił w gardle szukając ujścia w słowach. I dlatego biedny Tezeusz,
który chętnie by oddał królowi swe przepełnione miłością serce, nie wiedział, co ma robić i
mówić. Chytra Medea dostrzegła, co dzieje się w duszy młodzieńca. W tym momencie okazała się jeszcze bardziej niegodziwa niż zwykle, bo (drżę cały, kiedy wam o tym mówię) zrobiła wszystko, co było w jej mocy, by obrócić tę niewysłowioną miłość, która tak poruszyła
Tezeusza, na jego własną zgubę.
– Czy Wasza Królewska Mość widzi jego zmieszanie? – szepnęła królowi do ucha. – Jest
tak pełen poczucia winy, że drży i nie może mówić. Ten nędznik żyje zbyt długo! Prędko!
Poczęstuj go winem.
Król Egeusz przyglądał się z uwagą młodemu przybyszowi, odkąd ten znalazł się obok
tronu. Było coś (chociaż nie wiedział co) w jego białym czole, delikatnym wykroju ust czy
może pięknych, tkliwych oczach, co sprawiało, że król miał niejasne uczucie, jakby widział
już dawniej tego chłopca, ba, jakby huśtał go na kolanach, kiedy ten był jeszcze malutki, i
przyglądał się, jak wyrasta na krzepkiego mężczyznę, podczas gdy on sam się starzeje. Ale
Medea odgadła jego myśli i nie chciała pozwolić, by poddawał się tym naturalnym nastrojom
– chociaż były to głosy jego serca, które mówiło mu tak wyraźnie, jak umiało, że oto jego
ukochany syn, syn Ajtry, przybywa, by odzyskać ojca. Czarodziejka znów szepnęła mu coś
do ucha i czarami zmusiła go, aby widział wszystko w fałszywym świetle.
Zdecydował się więc kazać Tezeuszowi, by napił się zatrutego wina.
– Witaj nam, młodzieńcze! – powiedział. – Jestem dumny, że mogę gościć tak bohaterskiego młodziana. Zrób mi tę łaskę i wypij zawartość tego pucharu. Jest pełen, jak widzisz,
wybornego wina, które ofiarowuję jedynie tym, którzy są tego godni! A nikt bardzie od ciebie
nie jest godny tego napitku!
Mówiąc to król Egeusz wziął złoty puchar ze stołu i już miał go podać Tezeuszowi. Lecz
częściowo przez swe niedołęstwo częściowo dlatego, że wydawało się tak straszną rzeczą
odbierać życie temu młodzieńcowi, bez względu na to, jak był niegodziwy, wreszcie niewątpliwie i dlatego, że serce króla było mądrzejsze od jego głowy i zadrżało na myśl o tym, co
ma uczynić – z tych wszystkich powodów królewska ręka zatrzęsła się tak bardzo, że sporo
wina rozlało się na podłogę.
Aby go umocnić w jego zamyśle, a także z obawy, by nie zmarnował reszty cennej trucizny, jeden z bratanków szepnął:
– Czy Wasza Królewska Mość ma jakieś wątpliwości co do winy tego cudzoziemca? Oto
miecz, którym zamierza cię zgładzić. Jak błyszczy, jaki jest ostry i groźny! Szybko! Każ mu
się napić wina, bo jeszcze teraz może popełnić tę zbrodnię.
Słysząc to król Egeusz wygnał ze swego serca wszystkie inne myśli i uczucia pamiętając
tylko o jednym, a mianowicie o tym, jak bardzo ten młody człowiek zasługuje na śmierć.
Wyprostował się na swym tronie, pewną dłonią podał Tezeuszowi puchar z winem i zmarszczył czoło z królewską surowością; bo mimo wszystko był zbyt szlachetny na to, by zamordować nawet zdradzieckiego wroga z podstępnym uśmiechem na twarzy.
– Pij! – powiedział surowym tonem, jakim zwykł był skazywać zbrodniarzy na topór. –
Dobrze sobie zasłużyłeś na takie wino!
Tezeusz wyciągnął rękę po puchar z winem. Ale nim zdążył go dotknąć, król Egeusz znów
zadrżał. Jego wzrok padł na miecz ze złotą rękojeścią, który wisiał u boku młodzieńca. Cofnął
dłoń, w której trzymał puchar.
– Ten miecz! – zawołał. – Skąd go masz?
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– To miecz mojego ojca – odparł Tezeusz drżącym głosem. – A to były jego sandały. Moja
droga matka (jej imię brzmi Ajtra) opowiedziała mi o nim, gdy byłem jeszcze dzieckiem. Ale
upłynął miesiąc, odkąd nabrałem dość siły, by podnieść ciężki kamień, zabrać ukryte pod nim
sandały i miecz i udać się do Aten na poszukiwanie mego ojca.
– Mój syn! Mój syn! – krzyknął król Egeusz, odrzucając fatalny puchar i chwiejnie schodząc z tronu, by paść w ramiona Tezeusza. – Tak, to są oczy Ajtry. To mój syn.
Zupełnie zapomniałem, co się stało z królewskimi bratankami. Ale kiedy podła Medea zobaczyła, że sprawy przybierają zupełnie nowy obrót, wybiegła z komnaty wprost do swych
prywatnych apartamentów i nie tracąc czasu zabrała się do swoich zaklęć. Już po chwili usłyszała przeraźliwy syk za oknem swojej komnaty: i oto pojawił się tam jej ognisty wóz zaprzężony w cztery olbrzymie, skrzydlate smoki, które wiły się i skręcały w powietrzu i wymachiwały ogonami ponad dachem pałacu, gotowe wyruszyć w podniebną podróż. Medea zabawiła
w pałacu tylko tyle, ile trzeba było, aby zabrać z sobą synka i ukraść klejnoty koronne, najlepsze szaty króla i inne cenne przedmioty, do których mogła się dobrać, potem wsiadła do wozu, zacięła smoki batem i wzbiła się wysoko nad miasto.
Usłyszawszy syk węży król podreptał szybciutko do okna i zaczął wrzeszczeć na wstrętną
czarownicę, żeby nie ośmieliła się wracać. Wszyscy mieszkańcy Aten, którzy wybiegli na
dwór, żeby podziwiać ten niebywały widok, wznosili okrzyki radości, że się jej wreszcie mogą pozbyć. Medea, która pękała ze złości, wydała dokładnie taki sam syk jak któryś z jej węży, tyle że dziesięć razy bardziej jadowity i mściwy, i rzucając wściekłe spojrzenia ze swego
płomiennego wozu, potrząsała rękami nad głowami tłumu, jakby rozrzucając wśród niego
miliony strasznych klątw. Ale upuściła przy tym niechcący około pięciuset brylantów najczystszej wody wraz z tysiącem pereł i dwoma tysiącami szmaragdów, rubinów, opali i topazów, którymi się obłowiła w królewskim skarbcu. Wszystkie one spadły na ziemię gradem
różnobarwnych kulek wprost na głowy dzieci i dorosłych, którzy natychmiast pozbierali je i
odnieśli z powrotem do pałacu. Ale król Egeusz oświadczył, że mogą sobie wszystko zabrać i
że dałby im dwa razy tyle, gdyby tylko mógł, bo tak się cieszy z odnalezienia syna i zniknięcia niegodziwej Medei. I rzeczywiście, gdybyście widzieli, jak nienawistne było jej ostatnie
spojrzenie, gdy ulatywała na ognistym wozie, nie zdziwilibyście się, że i król, i naród pomyśleli zgodnie: „Baba z wozu, koniom lżej!”
Książę Tezeusz był teraz w wielkich łaskach u swego królewskiego ojca. Stary król sadzał
go wciąż przy sobie na tronie (który był dość szeroki na dwie osoby) i nigdy nie miał dosyć
jego opowieści o ukochanej matce, dzieciństwie i niezliczonych chłopięcych wysiłkach, by
podnieść ciężki kamień. Ale Tezeusz był zbyt dzielnym i żywym młodzieńcem, by spędzać
cały czas na opowiadaniu o rzeczach, które się już zdarzyły. Jego ambicją było dokonać nowych, bardziej bohaterskich czynów, które by były bardziej warte opisu prozą i wierszem. I
wkrótce po przybyciu do Aten schwytał i spętał łańcuchami straszliwego, rozjuszonego byka,
po czym wystawił go na pokaz ku wielkiemu zdumieniu i podziwowi zacnego króla Egeusza i
jego poddanych. Ale po niedługim czasie podjął zadanie, przy którym wszystkie jego wcześniejsze przygody wydają się dziecinną igraszką. Sprawa była następująca:
Zbudziwszy się pewnego ranka książę Tezeusz był pewien, że miał jakiś bardzo niemiły
sen, który wciąż jeszcze snuje mu się po głowie, mimo że oczy miał otwarte. Wydawało mu
się bowiem, że w powietrzu unosi się smętne zawodzenie, a gdy nastawił ucha, usłyszał łkanie, jęki i krzyki rozpaczy, zmieszane z głębokimi, cichymi westchnieniami, a dochodzące z
pałacu królewskiego, z ulic i świątyń, i z niezliczonych domów w mieście. Wszystkie te żałobne dźwięki, wydobywające się z głębi tysiąca różnych serc, zlewały się w jeden wielki
glos rozpaczy, który zbudził Tezeusza ze snu. Młodzieniec ubrał się w wielkim pośpiechu
(nie zapominając wszakże o sandałach i mieczu ze złotą rękojeścią) i pobiegł do króla pytając,
co to wszystko znaczy.
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– Niestety, mój synu – rzekł król Egeusz z westchnieniem – to bardzo smutna sprawa!
Mamy najtragiczniejszą rocznicę całego roku. Jest to dzień, w którym co roku ciągniemy losy, by się dowiedzieć, kto z ateńskich młodzieńców i dziewic ma być pożarty przez Minotaura!
– Minotaura! – wykrzyknął książę Tezeusz i jak prawdziwie dzielny młody książę, którym
zresztą był, położył dłoń na rękojeści miecza. – A co to znowu za potwór? Czy nie można go
zabić, nawet ryzykując własnym życiem?
Lecz król Egeusz potrząsnął sędziwą głową i by przekonać Tezeusza, że sprawa jest zupełnie beznadziejna, wyjaśnił mu, o co chodzi. Otóż na wyspie Krecie żył podobno straszliwy
potwór, zwany Minotaurem, który miał częściowo postać człowieka, a częściowo byka, a w
ogóle był tak odrażający, że po prostu przykro o nim myśleć. Jeżeli w ogóle należało zostawić
go przy życiu, to powinien egzystować na jakiejś bezludnej wyspie lub w mroku głębokiej
groty, gdzie nikt by nie musiał znosić jego ohydnego widoku. Ale król Minos, który władał
Kretą, wydał mnóstwo pieniędzy na budowę domu dla Minotaura i bardzo dbał o jego zdrowie i wygodę, a wszystko to z czystej złośliwości. Kilka lat temu toczyła się wielka wojna
między Atenami i Kretą, w której Ateńczycy zostali pobici i musieli prosić o pokój. Ale mogli go uzyskać jedynie pod warunkiem, że co roku będą posyłali siedmiu młodzieńców i siedem dziewic, aby pożarł ich ulubiony potwór okrutnego króla Minosa. Już od trzech lat pokornie znoszono to straszliwe nieszczęście, a szloch, jęki i krzyki, którymi rozbrzmiewało
dziś miasto, spowodowane były rozpaczą mieszkańców, ponieważ raz jeszcze nadszedł ów
fatalny dzień, w którym miano wylosować nowe ofiary; starsi lękali się, by nie zabrano im
synów i córek, a chłopcy i dziewczęta bali się, że to im przypadnie w udziale zapełnić nienasycony żołądek ohydnego człekozwierza.
Kiedy Tezeusz usłyszał tę opowieść, wyprostował się tak, że wydał się znacznie wyższy
niż zwykle; na jego twarzy odmalował się jednocześnie wyraz oburzenia i przekory, tkliwości
i współczucia.
– Niech Ateńczycy ciągną w tym roku losy dla sześciu młodzieńców zamiast siedmiu –
powiedział. – Ja będę siódmy i niech Minotaur mnie pożre, jeżeli mu się uda!
– Ach, drogi synu – zawołał król Egeusz – dlaczego miałbyś się narażać na tak straszliwy
los? Jesteś księciem krwi i masz prawo wznieść się ponad los prostych ludzi.
– Dlatego właśnie, że jestem księciem, twoim synem i prawowitym dziedzicem królestwa,
chętnie biorę na siebie nieszczęścia twoich poddanych – odpowiedział Tezeusz. – A ty, mój
ojciec, który nad nimi panujesz i odpowiadasz przed Niebem za ich szczęście, winieneś raczej
złożyć w ofierze to, co ci jest najdroższe, niż byś miał narażać na szwank syna czy córkę najbiedniejszego z obywateli.
Stary król z płaczem błagał Tezeusza, by nie opuszczał go w starości, zwłaszcza że zaznał
szczęścia, jakim jest posiadanie dobrego i mężnego syna. Tezeusz jednak czuł, że słuszność
jest po jego stronie, i nie chciał zrezygnować ze swego postanowienia. Ale zapewnił ojca, że
nie zamierza dać się zjeść bez oporu, jak baran, i że jeżeli Minotaur go pożre, to będzie musiał przedtem stoczyć zaciętą walkę o swój obiad. Król Egeusz zgodził się go w końcu puścić,
bo i tak nie mógł temu przeszkodzić. Przygotowano więc statek z czarnymi żaglami, a Tezeusz wraz z sześcioma młodzieńcami i siedmioma delikatnymi, pięknymi dziewczętami udał
się do portu, by wejść na pokład. Towarzyszył im przygnębiony tłum. Przybył też stary król,
wsparty na ramieniu syna, a tak zrozpaczony, jakby w jego jednym sercu nagromadził się ból
całych Aten.
Książę Tezeusz szedł już na pokład, gdy jego ojciec przypomniał sobie, że chce mu jeszcze
coś powiedzieć.
– Synku najmilszy – rzekł chwytając go za rękę – zauważyłeś, że żagle na tym statku są
czarnej barwy; i słusznie, takie właśnie powinny być, albowiem odpływa on pod znakiem
smutku i rozpaczy. Jestem już sterany chorobą i nie wiem, czy dożyję jego powrotu. Ale do
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kresu moich dni będę codziennie czołgał się na szczyt tej oto skały i będę wypatrywał, czy na
morzu nie pojawi się jakiś żagiel. Otóż, najdroższy Tezeuszu, gdybyś szczęśliwym trafem
uniknął zębów Minotaura, zerwij te tragiczne żagle i wciągnij na ich miejsce inne, promienne
jak słońce. Widząc je na horyzoncie i ja, i mój lud będziemy wiedzieli, że powracasz zwycięski, i powitamy cię radosną wrzawą, jakiej jeszcze nie słyszano w Atenach.
Tezeusz przyrzekł, że tak zrobi. Na pokład weszli marynarze i nastawili czarne żagle do
wiatru, który wiał lekko od brzegu, a był niewątpliwie w znacznej części złożony z westchnień wydawanych przez wszystkich obecnych przy tej smutnej uroczystości. Wkrótce jednak, kiedy wyszli dość daleko w morze, z północnego zachodu powiała ostra bryza i popchnęła ich po białogrzywej fali tak radośnie, jak gdyby wyprawiali się na najprzyjemniejszą
wycieczkę. A chociaż cała ta sprawa była nad wyraz żałosna, ja osobiście wątpię, czy czternaścioro młodzieży, nie mając nikogo starszego, kto by ich trzymał na wodzy, mogło spędzić
całą podróż w bardzo ponurym nastroju. Podejrzewam, że nieszczęśliwe ofiary trochę potańczyły sobie na rozhuśtanym pokładzie i że było tam dużo wesołego śmiechu i niewczesnej
zabawy, nim wysokie, błękitne góry Krety pokazały się wśród odległych chmur. Na ten widok, to prawda, wszyscy znów spoważnieli.
Tezeusz stał wśród marynarzy spoglądając wytężonym wzrokiem w stronę lądu, chociaż,
jak dotąd, brzeg wydawał się niewiele bardziej namacalny niż chmury, w których majaczyły
szczyty gór. Raz i drugi odniósł wrażenie, że w oddali widzi blask jakiegoś jasnego przedmiotu, który błyszczał ponad falami.
– Czy widziałeś ten błysk? – zapytał kapitana statku.
– Nie, książę. Ale widziałem go już przedtem – odpowiedział kapitan. – Przypuszczam, że
pochodzi od Talosa.
W tym momencie powiał silniejszy wiatr, więc kapitan zajął się trymowaniem żagli i nie
miał czasu, żeby odpowiadać na dalsze pytania. Ale podczas gdy statek z coraz większą teraz
szybkością zbliżał się do Krety, Tezeusz dostrzegł ze zdumieniem olbrzymich rozmiarów
postać ludzką, która zdawała się przemierzać miarowo brzegi wyspy. Stąpała ze skały na
skałę i nawet z cypla na cypel, a morze pieniło się i grzmiało, spryskując deszczem piany stopy olbrzyma. Jeszcze bardziej godne uwagi było to, że ilekroć na tę ogromną postać padały
promienie słońca, zaczynała błyszczeć i migotać; jej kolosalne oblicze również miało metaliczny połysk i rzucało dokoła wspaniałe błyski. Ponadto fałdy jej szaty zamiast powiewać na
wietrze, opadały ciężko na jej członki, jakby byty utkane z jakiegoś metalu.
Im bliżej podpływał statek, tym bardziej Tezeusz był ciekaw, kim jest ten potężny olbrzym
i czy w ogóle jest żywą istotą. Bo chociaż chodził i wykonywał różne ruchy, w jego krokach
były jakieś dziwne drgania, które w połączeniu z jego metalicznym wyglądem kazały młodemu księciu podejrzewać, że nie jest to prawdziwy olbrzym, tylko jakaś niezwykła maszyna.
Postać ta wyglądała tym groźniej, że miała na ramieniu olbrzymią maczugę z brązu.
– Co to za dziwo? – zapytał Tezeusz kapitana, który miał teraz chwilę czasu, by mu odpowiedzieć.
– To Talos, Człowiek z Brązu – odparł kapitan.
– A czy to żywy olbrzym, czy brązowy posąg? – pytał dalej Tezeusz.
– Prawdę mówiąc – odpowiedział tamten – jest to problem, który mnie gnębi od dawna.
Niektórzy istotnie twierdzą, że tego Talosa wykuł własnoręcznie dla króla Minosa sam Wulkan, najzręczniejszy ze wszystkich kowali. Ale kto kiedy widział posąg z brązu mający tyle
rozumu, żeby trzy razy dziennie obchodzić dokoła wyspę, tak jak ten chodzi wokół Krety,
zatrzymując każdy statek, który zbliży się do brzegu? A z drugiej strony, jaka żywa istota,
jeśliby jej mięśnie nie były zrobione z brązu, miałaby dość siły, by przemaszerować tysiąc
osiemset mil w ciągu dwudziestu czterech godzin, tak jak ten Talos, nie usiadłszy nawet, żeby
odpocząć? Mówcie, co chcecie, dla mnie to zagadka.
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Statek wciąż parł naprzód podskakując na fali, i Tezeusz słyszał już metaliczny szczęk
kroków olbrzyma idącego ciężko po omywanych wodą skałach, które pod jego ciężarem niekiedy pękały i osuwały się w spienione fale. Gdy byli już blisko wejścia do portu, olbrzym
rozkraczył się nad nim, stanąwszy każdą stopą na jednym przylądku, i podnosząc maczugę na
taką wysokość, że jej grubszy koniec był ukryty w chmurach, stał w tej groźnej postawie, a
promienie słońca lśniły na całej jego metalicznej powierzchni. Wydawało się, że za chwilę
opuści maczugę i, trzask-prask, rozbije statek na tysiące kawałeczków, nie zważając na to, ile
niewinnych ludzi przy tym zginie; bo olbrzymy, jak wiecie, rzadko mają w sobie choć odrobinę litości, tak zresztą jak metalowe wnętrze maszyny. Ale właśnie w chwili, kiedy Tezeusz i
jego towarzysze spodziewali się ciosu, brązowe wargi rozwarły się i olbrzym przemówił:
– Skąd przybywacie, cudzoziemcy?
A gdy ten gromki głos już umilkł, rozbrzmiewało jeszcze jego echo, jakie – słyszeliście
może? – rozlega się wewnątrz wielkiego kościelnego dzwonu przez kilka sekund po tym, jak
uderzy jego serce.
– Z Aten! – odkrzyknął kapitan.
– W jakim celu? – zagrzmiał Człowiek z Brązu i jeszcze groźniej okręcił maczugę nad
głową, jak gdyby chciał zadać miażdżący cios w sam środek okrętu, bo Ateny tak jeszcze
niedawno prowadziły wojnę z Kretą.
– Przywozimy siedmiu młodzieńców i siedem dziewic Minotaurowi na pożarcie – odpowiedział kapitan.
– Naprzód! – krzyknął Człowiek z Brązu.
To jedno słowo zahuczało po całym niebie i odbiło się głuchym echem w piersi mówiącego. Statek prześliznął się między przylądkami u wejścia do portu i olbrzym podjął swój przerwany marsz. Po chwili ten niezwykły wartownik był już daleko, połyskując w słońcu i siedmiomilowymi krokami okrążając wyspę Kretę, bo takie było jego nigdy nie kończące się zadanie.
Ledwie zawinęli do portu, gdy na brzegu pojawił się oddział gwardii króla Minosa i objął
straż nad czternastoma młodzieńcami i dziewczętami. Uzbrojeni wartownicy otoczyli ich,
zaprowadzili do pałacu i postawili przed obliczem króla. Minos był srogi i bezlitosny. Jeżeli
olbrzym, który strzegł Krety, był zrobiony z brązu, to monarchę, który nią władał, można było
podejrzewać, że ma w piersi jeszcze twardszy metal, i nazwać go człowiekiem z żelaza. Na
widok nieszczęsnych ofiar zmarszczył swe krzaczaste brwi. Każdy inny śmiertelnik, widząc
ich świeżą, delikatną urodę i niewinne spojrzenie, czułby się okropnie, dopóki nie uszczęśliwiłby każdego z nich puszczając ich wolno jak ptaki z klatki. Ale nieubłagany Minos chciał
tylko przekonać się, czy są dość tłuści, by zaspokoić apetyt Minotaura. Ja osobiście chciałbym, żeby on sam był jedyną ofiarą; a potwór na pewno uznałby, że jest zbyt łykowaty.
Jednego po drugim król Minos wzywał tych pobladłych i płaczących chłopców i dziewczęta do stóp tronu, każdego szturchał berłem w żebra (żeby sprawdzić, czy mają dość ciała) i
odprawiał skinieniem głowy w stronę swych gwardzistów.
Lecz kiedy jego oczy spoczęły na Tezeuszu, przyjrzał mu się z większą uwagą, bo twarz
młodzieńca była spokojna i nieustraszona.
– Młodzieńcze – spytał surowym głosem – czy nie przeraża cię pewność, że będziesz pożarty przez Minotaura?
– Ofiarowałem swoje życie w dobrej sprawie – odparł Tezeusz – i dlatego daję je chętnie i
bez trwogi. Lecz czy ty, królu Minosie, sam nie odczuwasz przerażenia, ty, który rok po roku
dokonujesz tego straszliwego czynu, oddając siedmiu niewinnych młodzieńców i tyleż dziewcząt na pożarcie potworowi? Czy nie drżysz, niegodziwy królu, kiedy spoglądasz w swoje
własne serce? Gdy tak siedzisz na tym złotym tronie i w tych królewskich szatach w twarz ci
to mówię, o królu Minosie: jesteś straszliwszym potworem niż sam Minotaur!
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– Ach, tak! Więc tak myślisz? – zawołał król i zaśmiał się swym okrutnym śmiechem. –
Jutro w porze śniadania będziesz miał możność przekonać się, kto jest większym potworem,
Minotaur czy król. Straże, zabrać ich! I niech ten bezczelny młodzieniec będzie pierwszym
kęskiem Minotaura!
Obok tronu (o czym nie miałem czasu wam powiedzieć) stała córka króla, Ariadna. Była
piękna i dobra i patrzyła na biednych skazańców z zupełnie innymi uczuciami niż król Minos
o żelaznym sercu. Płakała, dosłownie płakała na myśl o tym, ile ludzkiego szczęścia idzie
niepotrzebnie na marne, kiedy tylu młodych ludzi, w najpiękniejszej wiośnie życia, oddaje się
na pożarcie zwierzęciu, które na pewno wolałoby tłustego wołu, czy choćby dużą świnię, od
najpulchniejszego z nich wszystkich. A gdy ujrzała bohaterską postać księcia Tezeusza, jego
spokój w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa, jej litość wzrosła jeszcze bardziej. Kiedy
straże wyprowadziły go, rzuciła się do stóp króla zaklinając go, by uwolnił wszystkich więźniów, a zwłaszcza tego młodzieńca.
– Cicho, niemądra dziewczyno! – odpowiedział król Minos. – A cóż ty masz wspólnego z
tym wszystkim? To sprawa państwowa i dlatego przerasta twój wątły umysł. Idź podlać
kwiatki i przestań myśleć o tych ateńskich łotrach, których Minotaur zje jutro na śniadanie; to
tak samo pewne, jak to, że ja zjem kuropatwę na kolację.
Przy tych słowach król wyglądał tak okrutnie, jakby sam był gotów pożreć Tezeusza i pozostałych więźniów – gdyby nie to, że Minotaur miał mu oszczędzić tego trudu. Ponieważ nie
chciał słyszeć ani słowa więcej w ich obronie, więźniów odprowadzono i zamknięto w lochu,
gdzie strażnicy poradzili im, by jak najszybciej poszli spać, bo Minotaur ma zwyczaj wcześnie domagać się śniadania. Dziewczęta i chłopcy wkrótce usnęli spłakani. Ale Tezeusz był
inny. Zdawał sobie sprawę, że jest mądrzejszy, odważniejszy i silniejszy od swoich towarzyszy, że dlatego jest odpowiedzialny za życie ich wszystkich i że musi zastanowić się, czy nie
ma jakiegoś sposobu, nawet w tej ostatecznej, krytycznej sytuacji, aby ich ocalić. Czuwał
więc i chodził bez przerwy od ściany do ściany ciemnego lochu, w którym ich zamknięto.
Na krótko przed północą otworzyły się cicho drzwi i ukazała się w nich łagodna Ariadna, z
pochodnią w ręku.
– Nie śpisz, Tezeuszu? – szepnęła.
– Nie – odparł Tezeusz. – Tak mało pozostało mi życia, że nie chcę go marnować na sen.
– Więc idź za mną – powiedziała Ariadna – i stąpaj jak najciszej.
Co się stało z dozorcą więziennym i strażnikami, tego Tezeusz nie dowiedział się nigdy.
Tak czy inaczej, Ariadna otworzyła wszystkie drzwi i wyprowadziła go z mroku więzienia w
łagodne światło księżycowej nocy.
– Tezeuszu – powiedziała – możesz teraz udać się na pokład swego statku i odpłynąć do
Aten.
– Nie – odparł młodzieniec. – Nigdy nie opuszczę Krety, dopóki nie zabiję Minotaura, nie
ocalę moich nieszczęśliwych towarzyszy i nie uwolnię Aten od tego okrutnego haraczu.
– Wiedziałam, że tak postanowisz – powiedziała Ariadna. – Pójdź więc ze mną, dzielny
Tezeuszu. Oto twój miecz, którego pozbawiły cię straże. Będzie ci potrzebny; i módl się, byś
mógł go dobrze użyć.
I ująwszy Tezeusza za rękę poprowadziła go aż do ciemnego, cienistego gaju, gdzie blask
księżyca oświetlał tylko wierzchołki drzew, nie rzucając nawet jednego promyczka na ścieżkę, którą szli. Przebywszy spory kawał drogi w tej ciemności dotarli do wysokiej marmurowej ściany, porosłej bujnie pnączami, aż kosmatej od zielonych liści. Mur ten nie miał na pozór drzwi ani okien, lecz wznosił się bardzo wysoko, potężny i tajemniczy, tak iż ani nie
można było się na niego wdrapać, ani też, o ile Tezeusz mógł się zorientować, nie sposób
było przezeń przejść. Ale Ariadna nacisnęła tylko swoim małym, delikatnym paluszkiem jeden z marmurowych bloków, ten zaś, chociaż wyglądał równie solidnie jak cała reszta muru,
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ustąpił pod jej dotknięciem ukazując otwór dość szeroki, by mogli się dostać do środka. Wśliznęli się do wewnątrz i bryła powróciła na swoje miejsce.
– Jesteśmy teraz – powiedziała Ariadna – w słynnym labiryncie, który zbudował Dedal,
nim zrobił sobie parę skrzydeł i jak ptak odleciał z naszej wyspy. Był to bardzo zmyślny rzemieślnik, ale z wszystkich jego pomysłowych sztuczek najwspanialszy jest ten labirynt. Gdybyśmy odeszli choćby kilka kroków od wejścia, moglibyśmy błądzić cale życie i nigdy nie
trafić z powrotem. Jednak w samym środku labiryntu mieszka Minotaur; i tam musisz dotrzeć, Tezeuszu, aby go znaleźć.
– Ale czy zdołam go kiedykolwiek odszukać – spytał Tezeusz – jeżeli labirynt jest tak zagmatwany, jak mówisz?
Właśnie kiedy wymawiał te słowa, usłyszeli ochrypły i bardzo niemiły ryk, który przypominał głos rozwścieczonego byka, a przecież brzmiał trochę jak głos ludzki. Tezeuszowi wydawało się nawet, że jest w nim coś z prymitywnej mowy, jak gdyby stworzenie, które go
wydało, starało się nadać swemu chrapliwemu oddechowi kształt słów. Ale z tej znacznej
odległości trudno było doprawdy powiedzieć, czy dźwięk ten brzmiał bardziej jak ryk byka,
czy też jak zachrypnięty głos ludzki.
– To Minotaur – szepnęła Ariadna mocniej ściskając rękę Tezeusza i przykładając dłoń do
serca, które zadygotało jej w piersi. – Musisz iść za tym głosem przez kręte korytarze labiryntu, a wkrótce go odnajdziesz. Stój! Weź koniec tej jedwabnej nici; ja potrzymam drugi
koniec, a potem, kiedy zwyciężysz, poprowadzi cię on z powrotem na to miejsce. Żegnaj,
dzielny Tezeuszu.
Młodzieniec ujął koniec jedwabnej nici w jedną rękę, a złotą rękojeść obnażonego miecza
w drugą i śmiało ruszył w głąb tajemniczego labiryntu. Nie potrafiłbym wam powiedzieć, jak
ten labirynt był skonstruowany, w każdym razie nikt nigdy nie widział, przedtem ani potem,
tak chytrze zmajstrowanej gmatwaniny. Nie ma nic równie skomplikowanego z wyjątkiem
może mózgu takiego człowieka jak Dedal, który go zaprojektował, czy też serca zwykłego
człowieka, bo to jest na pewno dziesięć razy większa tajemnica niż labirynt na Krecie. Tezeusz nie uszedł i pięciu kroków, a już stracił z oczu Ariadnę, a po następnych pięciu zaczęło
mu się kręcić w głowie. Ale parł naprzód, raz przeciskając się pod niskim łukiem, innym razem wchodząc na jakieś schody, to jednym, to drugim korytarzem, to znów przez drzwi, które
się przed nim otwierały, gdy jakieś inne zatrzaskiwały się za nim z hukiem – aż wreszcie wydawało mu się, że wszystkie ściany krążą wokół niego, a on zaczyna wirować wraz z nimi. I
przez cały czas, po wszystkich tych pustych uliczkach rozbrzmiewał, to bliżej, to znowu dalej,
krzyk Minotaura; dźwięk ten był tak groźny, okrutny i wstrętny, tak bardzo przypominał ryk
byka i jednocześnie głos ludzki, a przecież nie był podobny do żadnego z nich, że w dzielnym
sercu Tezeusza z każdym krokiem wzrastał gniew i zawziętość; uważał bowiem za obrazę
słońca, księżyca i naszej dobrej i prostej matki ziemi, że taki potwór ma w ogóle czelność
istnieć.
W czasie jego wędrówki chmury zakryły księżyc i w labiryncie zapanował tak gęsty mrok,
że Tezeusz nie mógł już nawet dostrzec gmatwaniny, przez którą się przedzierał. Poczułby się
zupełnie zagubiony i straciłby wszelką nadzieję, że będzie jeszcze kiedyś szedł po prostej
drodze, gdyby nie ciągłe delikatne drgania jedwabnego sznurka. Wiedział dzięki temu, że
dobra Ariadna wciąż trzyma drugi koniec, że drży o niego, lecz jest dobrej myśli i dodaje mu
otuchy, jak gdyby była przy nim. Doprawdy mogę was zapewnić, że po tej wątłej jedwabnej
nici przebiegały prawdziwie ludzkie uczucia. Tezeusz szedł dalej za straszliwym rykiem, który wzmagał się coraz bardziej, aż wreszcie stał się tak donośny, że młodzieniec oczekiwał
spotkania za każdym nowym zygzakiem i zakrętem ścieżki. I w końcu, na otwartej przestrzeni
w samym środku labiryntu, dostrzegł obrzydliwego potwora.
Była to rzeczywiście wyjątkowo paskudna kreatura. Minotaur miał tylko byczą głowę i rogi, a jednak nie wiadomo dlaczego cały sprawiał wrażenie byka, który komicznie kołysze się
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na tylnych nogach; albo też, jeśli kto woli, wyglądał cały jak człowiek – i przez to tym bardziej monstrualnie. I żył tak ten nieszczęsny stwór, bez towarzysza, zupełnie sam, żył tylko
dla zbrodni, niezdolny zrozumieć, co znaczy miłość. Tezeusz nienawidził go i trząsł się z
obrzydzenia na jego widok, a jednak nie mógł się oprzeć uczuciu pewnej litości – tym większej, im szkaradniejszy i bardziej nienawistny mu się wydawał. Potwór miotał się na wszystkie strony w szale wściekłości, nieustannie wydając z siebie ochrypły ryk, który był w dziwny
sposób pomieszany z na pół artykułowanymi wyrazami; posłuchawszy chwilę Tezeusz zrozumiał, że Minotaur skarży się sam sobie, jaki jest nieszczęśliwy, jaki głodny, jak bardzo
wszystkich nienawidzi i jak strasznie chciałby zjeść żywcem cały rodzaj ludzkości.
Byczogłowy złoczyńca! A wy, moi mali przyjaciele, być może przekonacie się niedługo
(jak ja się już przekonałem), że każda istota ludzka, która dopuszcza, by zło zakradło się do
jej natury lub by tam pozostało, jest czymś w rodzaju Minotaura, a więc wrogiem swych bliźnich, zupełnie odizolowanym od świata, tak jak ten potwór.
Czy Tezeusz się bał? Ani trochę, drodzy słuchacze. Jak to? Taki bohater jak Tezeusz miałby się bać? Nie bałby się nawet, gdyby Minotaur miał dwadzieścia byczych łbów, a nie jeden.
Ale chociaż był taki odważny, wyobrażam sobie, jak bardzo w tej krytycznej chwili cieszyło
się jego bohaterskie serce, gdy czuł delikatne drganie jedwabnego sznurka, który wciąż trzymał w lewej dłoni. Wydawało mu się, że Ariadna oddaje mu całą swą siłę i odwagę; i choć
sam miał ich pod dostatkiem, a ona niewiele mu mogła odstąpić, jego własne siły wzrosły
jakby w dwójnasób. Prawdę mówiąc, potrzebował ich jak najwięcej, bo Minotaur odwróciwszy się nagle, dostrzegł Tezeusza i natychmiast pochylił swoje straszliwe ostre rogi, jak to
zawsze robi rozjuszony byk, kiedy chce rzucić się na wroga. Jednocześnie wydal potworny
ryk, w którym brzmiało coś na kształt ludzkiej mowy, jednak nie artykułowanej i jakby zdruzgotanej przejściem przez gardziel potwornie rozwścieczonej bestii.
Tezeusz mógł się jedynie domyślać, co potwór chce powiedzieć, i to raczej z jego ruchów
niż słów; bo rogi Minotaura były ostrzejsze niż jego koncept i oddawały mu większe usługi
niż język. Ale prawdopodobnie sens tych dźwięków był następujący:
– Ach, ty nędzny człowieczku! Przebiję cię rogami i podrzucę na pięćdziesiąt stóp, a kiedy
spadniesz, pożrę cię!
– Więc chodź i spróbuj! – raczył odpowiedzieć Tezeusz; był bowiem zbyt wielkoduszny,
by obrzucać przeciwnika brzydkimi wyrazami.
I teraz, już bez dalszych słów, wywiązała się między Tezeuszem i Minotaurem najstraszliwsza walka, jaka się kiedykolwiek rozegrała na ziemi. Sam nie wiem, jak by się skończyła,
gdyby Minotaur, w swojej pierwszej, potężnej szarży na Tezeusza, nie chybił dosłownie o
włos i nie złamał jednego z rogów na kamiennej ścianie. Po tym niepowodzeniu zaryczał tak
straszliwie, że część labiryntu zawaliła się, a mieszkańcy Krety myśleli, że to wyjątkowo
gwałtowna burza z piorunami. Jęcząc z bólu puścił się galopem wokół otwartej przestrzeni, a
robił to tak śmiesznie, że Tezeusz śmiał się z tego jeszcze długo potem, choć może nie właśnie w tym momencie. W następnej chwili przeciwnicy stawili sobie mężnie czoło i walczyli,
jeden mieczem, drugi rogami, przez dość długo czas. Wreszcie Minotaur zaatakował Tezeusza, drasnął go rogiem w lewy bok i przewrócił na ziemię; myśląc zaś, że przebił mu serce,
dał susa w powietrze, rozwarł swój byczy pysk od ucha do ucha i przygotowywał się do odgryzienia głowy leżącego. Tymczasem jednak Tezeusz zerwał się na równe nogi i zaskoczył
potwora. Uderzywszy mieczem z całej siły trafił go dokładnie w kark, tak iż byczy łeb odskoczył na dobre kilkanaście stóp od ludzkiego ciała, które padło bezwładnie na ziemię.
Walka była skończona. W tej samej chwili księżyc rozbłysnął tak jasno, jak gdyby wszystkie nieszczęścia tego świata, cale zło i cała ohyda, które zatruwają życie ludziom, odeszły i
znikły raz na zawsze. A Tezeusz, oparłszy się na mieczu, aby zaczerpnąć tchu, poczuł znowu
drgnięcie jedwabnego sznurka, bo podczas całej tej straszliwej walki trzymał go mocno w
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dłoni. Pragnąc jak najszybciej opowiedzieć Ariadnie o swoim zwycięstwie, poszedł za przewodem nitki i wkrótce znalazł się u wejścia do labiryntu.
– Zabiłeś potwora – zawołała Ariadna klaszcząc w ręce.
– Dzięki tobie, droga Ariadno – odpowiedział Tezeusz – wracam jako zwycięzca.
– Musimy więc – powiedziała Ariadna – jak najszybciej zwołać twoich towarzyszy i przed
świtem wprowadzić ich na pokład. Jeżeli ranek zastanie was tutaj, mój ojciec pomści Minotaura.
Krótko mówiąc, biedni więźniowie zostali zbudzeni ze snu i nie bardzo wiedząc, czy to nie
cudowny sen, usłyszeli o czynie Tezeusza i dowiedzieli się, że przed świtem muszą odpłynąć
do Aten. Pośpieszywszy do portu wszyscy weszli na pokład z wyjątkiem księcia Tezeusza,
który stał jeszcze na brzegu ściskając w dłoni rękę Ariadny.
– Droga Ariadno – rzekł – odpłyniesz chyba z nami. Jesteś zbyt dobrą i słodką dziewczyną, by być córką tak okrutnego człowieka jak król Minos. Nie więcej mu na tobie zależy niż
granitowej skale na kwiatku, który rośnie w jednej z jej rozpadlin. Ale mój ojciec, król Egeusz, i moja najdroższa matka, królowa Ajtra, i wszyscy rodzice w Atenach, a także ich synowie i córki będą cię kochać i szanować jako swą dobrodziejkę. Więc pójdź z nami, droga
Ariadno, albowiem król Minos rozgniewa się na ciebie kiedy się dowie, coś uczyniła.
Otóż niektórzy małoduszni ludzie, którzy rzekomo opowiadają prawdziwe dzieje Tezeusza
i Ariadny, mają czelność twierdzić, że ta czcigodna królewska dziewica rzeczywiście uciekła
pod osłoną nocy z młodym cudzoziemcem, któremu uratowała życie Mówią także, że książę
Tezeusz (który raczej by umarł, niżby skrzywdził najnędzniejsze stworzenie na świecie) zostawił ją – niewdzięcznik! – na bezludnej wyspie, do której brzegów przybił jego statek w
czasie podróży do Aten. Ale gdyby szlachetny Tezeusz słyszał te kłamstwa, przysłużyłby się
ich oszczerczym siewcom tak jak Minotaurowi! Oto co odpowiedziała Ariadna, kiedy dzielny
książę ateński błagał ją, by mu towarzyszyła.
– Nie, Tezeuszu – rzekła dziewczyna ściskając jego dłoń, potem zaś cofnęła się o parę
kroków. – Nie mogę odejść z tobą. Mój ojciec jest stary i nie ma nikogo prócz mnie, kto by
go kochał. Chociaż myślisz, że ma twarde serce, pękłoby mu ono, gdyby mnie stracił. Król
Minos będzie się z początku gniewał, ale niebawem przebaczy swej jedynaczce, i wkrótce,
wiem to, będzie się cieszył, że chłopcy i dziewczęta nie muszą już przybywać z Aten, by pożarł ich Minotaur. Ocaliłam cię, Tezeuszu, ze względu zarówno na mego ojca, jak i na ciebie.
Żegnaj! I niech cię niebo błogosławi!
Wszystko to było tak szczere, tak pełne dziewczęcej niewinności, godności i słodyczy, że
Tezeusz wstydziłby się dłużej nalegać. Nie pozostawało mu więc nic innego, jak tylko pożegnać się najserdeczniej z Ariadną, wejść na pokład i podnieść kotwicę.
A po chwili pod dziobem ich statku zakipiała biała piana i książę Tezeusz wraz z towarzyszami wypłynął z portu, a lekki wietrzyk poświstywał za nimi. Talos, olbrzym z brązu, nadal
odbywał swój nie kończący się wartowniczy marsz i właśnie zbliżał się do tej części wybrzeża; dostrzegli go w promieniach księżyca, które odbijały się od jego wypolerowanej powierzchni, kiedy był jeszcze dość daleko. Ponieważ jednak poruszał się jak mechanizm zegarka i nie mógł ani przyśpieszyć, ani zwolnić swoich siedmiomilowych kroków, dotarł do
portu w chwili, kiedy znaleźli się poza zasięgiem jego maczugi. Mimo to, stanąwszy jak zwykle okrakiem na dwóch przylądkach, Talos próbował uderzyć nią w statek, ale przeliczył się z
siłami i runął jak długi w wodę, która trysnęła potężnym strumieniem nad jego gigantyczną
postacią jak nad lodowcem, kiedy fiknie koziołka. Leży tak do dziś, a kto chciałby się wzbogacić na sprzedaży brązu, niech pojedzie tam z dzwonem do nurkowania i wyłowi Talosa.
W drodze do domu cała czternastka chłopców i dziewcząt była, jak się domyślacie, w wybornym nastroju. Większość czasu spędzali tańcząc, chyba że boczny wiatr zbytnio kołysał
statkiem. Wkrótce na horyzoncie pojawiły się brzegi Attyki, ich ojczystego kraju. Tu jednak,
muszę wam z przykrością powiedzieć, wydarzyło się nieszczęście.
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Pamiętacie zapewne (o czym niestety zapomniał Tezeusz), że jego ojciec, król Egeusz,
przykazał mu, aby wciągnął jasne, słoneczne żagle zamiast czarnych, jeżeli pokona Minotaura
i wróci jako zwycięzca. Ale upojeni sukcesem, wśród zabaw, tańca i innych rozrywek, którymi skracali sobie czas podróży, młodzi ludzie ani razu nie pomyśleli o tym, czy ich żagle są
czarne, białe, czy też koloru tęczy, pozostawiając marynarzom całą troskę o to, czy w ogóle
mają jakieś żagle. Tak więc statek powrócił jak kruk, z tymi samymi żałobnymi żaglami, z
którymi odpłynął. Nieszczęśliwy król Egeusz codziennie jednak, mimo że był chory, wspinał
się na szczyt skały, która górowała nad morzem, i siedział tam wypatrując powrotu księcia
Tezeusza; a gdy tylko ujrzał tragiczną czerń żagli, pomyślał, że jego drogi syn, którego tak
bardzo kochał i z którego był tak dumny, został pożarty przez Minotaura. Nie mógł znieść
myśli o dalszym życiu i cisnąwszy koronę i berło (teraz już tylko bezużyteczne błyskotki!) do
morza, pochylił się, spadł głową naprzód ze skały i utonął, biedak, w falach pieniących się u
jej stóp!
Smutna to była wieść dla księcia Tezeusza, który po wylądowaniu dowiedział się, że jest
królem całej tej ziemi, czy ma na to ochotę, czy też nie ma, a takie zrządzenie losu mogłoby
przygnębić każdego młodzieńca. Sprowadził jednak do Aten swą ukochana matkę i korzystając z jej rad w sprawach państwowych, stał się znakomitym i ukochanym przez cały lud monarchą.
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Zęby smoka
Kadmos, Feniks i Kiliks, trzej synowie króla Agenora, oraz ich mała siostrzyczka Europa
(która była przepięknym dzieckiem) bawili się nad brzegiem morza w Fenicji, królestwie
swego ojca. Odbiegli dość daleko od pałacu, w którym mieszkali ich rodzice, i byli teraz na
szmaragdowej łące, z jednej strony obrzeżonej morzem, iskrzącym się i falującym w promieniach słońca, i szemrzącym łagodnie przy brzegu. Trzej chłopcy radośnie zbierali kwiaty i
splatali je w girlandy, którymi przyozdabiali małą Europę. Siedząca na trawie dziewczynka
była prawie zupełnie schowana pod masą pąków i kwiecia, a jej różana twarzyczka wyglądała
spośród nich wesoło i, jak powiedział Kadmos, była najpiękniejszym kwiatem.
Właśnie wtedy nad łąką zatrzepotał wspaniały motyl, a Kadmos Feniks i Kiliks puścili się
za nim krzycząc, że to skrzydlaty kwiat. Europa, nieco zmęczona całodzienną zabawą, nie
pogoniła z braćmi za motylem, lecz siedziała spokojnie tam, gdzie ją zostawili, i zamknęła
oczy. Przez chwilę przysłuchiwała się miłemu szmerowi morza, który przypominał głos mówiący „Pss!” i namawiający ją do snu. Ale śliczne dziecko nie spało chyba dłużej niż kilka
chwil (jeżeli w ogóle zasnęło), gdy nagle usłyszało, jak coś tratuje nie opodal trawę; wyjrzawszy spod stosu kwiatów ujrzała śnieżnobiałego byka.
Ale skąd on się wziął? Europa i jej bracia od dawna już bawili się na tej łące, ale nigdy nie
widzieli krów czy innego żywego stworzenia ani tam, ani w pobliskich górach.
– Braciszku Kadmosie! – zawołała Europa wyskakując spośród róż i lilii. – Feniksie! Kiliksie! Gdzieście się wszyscy podzieli? Na pomoc! Na pomoc! Chodźcie tu i odpędźcie tego
byka!
Ale jej bracia byli zbyt daleko, by ją usłyszeć, zwłaszcza że strach stłumił jej głos i nie pozwalał krzyczeć bardzo głośno. Stała więc szeroko otworzywszy śliczną buzię, tak blada jak
białe lilie wplecione w inne kwiaty w jej girlandach.
Mimo wszystko jednak przestrach Europy spowodowany został raczej tym, że zobaczyła
byka tak nagle, niż czymś szczególnie groźnym w jego wyglądzie. Przypatrując mu się uważniej doszła do wniosku, że jest bardzo pięknym zwierzęciem, a nawet zachwycił ją wyjątkowo
miły wyraz jego pyska. A jego oddech (oddech bydła, trzeba wam wiedzieć, jest zawsze bardzo miły) miał tak przyjemną woń, jakby byk nigdy nie pasł się na niczym innym prócz pączków róży lub przynajmniej najdelikatniejszego kwiecia koniczyny. Nigdy jeszcze żaden byk
nie miał tak jasnych i tak czułych oczu ani rogów gładkich niczym kość słoniowa. Byk biegał
i hasał żartobliwie wokół dziewczynki, więc w końcu całkiem zapomniała, jak bardzo jest
wielki i silny, i widząc łagodność i figlarności jego zachowania, wkrótce zaczęła go uważać
za stworzenie równie niewinne jak małe jagniątko.
Tak więc mimo że z początku była bardzo przerażona, już po krótkim czasie można było
zobaczyć, jak drobną białą rączką głaszcze byka po głowie i zdejmuje girlandy z własnej
główki, by mu je zawiesić na karku i rogach z kości słoniowej. Potem zerwała kilka traw, a on
zjadł je z jej rączki, nie dlatego żeby był głodny, lecz ponieważ chciał się zaprzyjaźnić z
dzieckiem, chętnie jadł to, czego ono dotknęło. Wielkie nieba! Czy było kiedy tak łagodne,
urocze, ładne i miłe stworzenie jak ten byk i czy widział kto kiedy równie miłego towarzysza
zabaw dla malej dziewczynki?
Kiedy byk zauważył (a był tak inteligentny, że aż dziw bierze, jak się o tym pomyśli), otóż
kiedy zauważył, że Europa już go się nie boi, nie posiadał się wprost z zachwytu i ledwie
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mógł powstrzymać radość. Harcował po łące, to tu, to tam, i podskakiwał wesoło, z nie większym wysiłkiem niż ptaszek, który przeskakuje z gałązki na gałązkę. Doprawdy, jego ruchy
były tak lekkie, jak gdyby fruwał w powietrzu, a kopyta zdawały się nie zostawiać śladów na
trawie, po której stąpał. Swoją niepokalaną bielą przypominał tuman śniegu unoszony przez
wiatr. Raz pogalopował bardzo daleko, aż Europa zlękła się, że go już więcej nie zobaczy.
Zawołała go więc swoim dziecinnym głosikiem.
– Wracaj, piękne stworzenie! – krzyknęła. – Tu jest smaczna koniczynka.
Ach, była to po prostu rozkosz patrzeć na wdzięczność tego miłego zwierzęcia, które tak
się cieszyło i dziękowało, skacząc jeszcze wyżej niż przedtem. Byk przybiegł do Europy i
pochylił przed nią łeb, jak gdyby wiedział, że jest córką króla, czy może rozumiał tę ważną
prawdę, że mała dziewczynka jest zawsze prawdziwą królową. I nie tylko ugiął przed nią
kark, ale dosłownie ukląkł u jej stóp, tak rozumnie kiwając głową i czyniąc inne zachęcające
gesty, że Europa zrozumiała, o co mu chodzi, nie gorzej, niż gdyby to wypowiedział słowami.
„Pójdź, drogie dziecko – zdawał się mówić – a powożę cię trochę na moim grzbiecie”.
Europa z początku wzdrygnęła się na tę myśl. Potem jednak przełożyła sobie w swej mądrej małej główce, że nie może być absolutnie nic złego w jednej krótkiej przejażdżce na
grzbiecie tego potulnego i przyjaznego zwierzęcia, które przecież na pewno pozwoli jej
zsiąść, kiedy tylko ona tego zapragnie. A jakże się zdumieją jej bracia, widząc ją pędzącą
przez zieloną łąkę! I jak wesoło będą mogli sami się zabawić galopując, kolejno na grzbiecie
byka lub, jeśli cała czwórka jednocześnie wdrapie się na łagodne zwierzę, uganiając się po
całym polu z krzykiem i śmiechem, które będzie słychać aż w pałacu króla Agenora!
– Chyba to zrobię – powiedziała do siebie.
Bo i dlaczego nie? Rozejrzała się dokoła i dostrzegła Kadmosa, Feniksa i Kiliksa, którzy
wciąż jeszcze ścigali motyla prawie na drugim krańcu łąki. Tak, najszybciej się do nich przyłączy, jeżeli wdrapie się na grzbiet białego byka. I zrobiła krok w jego kierunku, on zaś – bo
było to bardzo towarzyskie zwierzę – okazał tyle radości z tego dowodu zaufania, że dziecko
nie mogło już wahać się dłużej. Jednym skokiem (bo ta mała księżniczka była tak zwinna jak
wiewiórka) Europa usadowiła się na pięknym byku i żeby nie spaść, chwyciła obiema rączkami za rogi z kości słoniowej.
– Powoli, mój śliczny byczku, powoli! – powiedziała, trochę przerażona tym, co zrobiła. –
Nie galopuj zbyt szybko.
Mając dziecko na grzbiecie byk dał susa w powietrze i opadł tak łagodnie, że Europa nie
wiedziała, czy jego kopyta w ogóle dotknęły ziemi. Następnie popędził ku tej części pokrytej
kwiatami równiny, gdzie trzej bracia dziewczynki właśnie przed chwilą schwytali wspaniałego motyla. Europa wydawała okrzyki zachwytu, a Kadmos, Feniks i Kiliks stali patrząc, jak
ich siostra dosiada byka, i sami nie wiedzieli, czy się bać, czy życzyć sobie tego samego
szczęścia. Łagodne i poczciwe zwierzę (bo któż mógł wątpić, że jest takie) harcowało między
dziećmi figlarnie jak mały kotek. Europa cały czas spoglądała z jego grzbietu na braci, kiwając główką i śmiejąc się, jednak z wyrazem pewnej godności na małej, różanej buzi. Kiedy
byk zatoczył koło, by raz jeszcze pogalopować przez łąkę, dziecko pokiwało rączką i powiedziało „Do widzenia”, udając żartem, że się wybiera w daleką drogę i może nie zobaczyć
swych braci nie wiadomo jak długo.
– Do widzenia! – krzyknęli chórem Kadmos, Feniks i Kiliks.
Ale obok zadowolenia z zabawy w sercu dziewczynki czaiły się jeszcze resztki strachu,
toteż jej ostatnie spojrzenie na braci było niespokojne i chłopcy poczuli się tak, jakby ich
ukochana siostrzyczka naprawdę odjeżdżała na zawsze. A jak myślicie, co teraz zrobił śnieżnobiały byk? Otóż rzucił się nagle, z szybkością wiatru, w stronę brzegu morza, przegalopował przez nadmorski piasek, dał susa w powietrze i zanurzył się w spienionych falach. Biała
piana uniosła się jak chmura nad nim i nad małą Europą i opadła rozpryskując się o wodę.
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Wtedy nieszczęsne dziecko wrzasnęło wprost ze strachu! Trzej bracia również zakrzyknęli
jak prawdziwi mężczyźni i pobiegli na brzeg, ile sił w nogach, z Kadmosem na czele. Ale
było za późno. Kiedy dotarli do skraju piaszczystego wybrzeża, zdradliwe zwierzę było już
daleko na pełnym, błękitnym morzu; widać było tylko śnieżnobiały łeb i ogon, w środku zaś
biedną małą Europę, która jedną rączką machała w stronę ukochanych braci, a drugą ściskała
lśniący róg byka. Kadmos, Feniks i Kiliks stali na brzegu, patrząc przez łzy na to smutne widowisko tak długo, aż nie mogli już odróżnić śnieżnobiałej głowy byka od białogrzywych
bałwanów, które zdawały się tryskać z dna morskiej toni wokół niego.
Smutna to była opowieść, jak się domyślacie, z którą trzej chłopcy przybyli do swoich rodziców. Król Agenor, ich ojciec, był władcą całej tej ziemi; ale kochał swą małą córeczkę
bardziej niż królestwo, niż pozostałe dzieci, ba, niż wszystko inne na świecie Kiedy więc
Kadmos i jego dwaj bracia przybiegli z płaczem do domu i opowiedzieli mu, jak biały byk
uprowadził ich siostrę i popłynął wraz z nią przez morze, król nie posiadał się z żalu i gniewu.
Chociaż był już zmierzch i szybko zapadała noc, kazał im natychmiast wyruszyć na poszukiwanie siostry.
– Nie ujrzycie mego oblicza – krzyknął – dopóki nie przyprowadzicie mi mojej małej Europy, by mi radowała serce swoimi uśmiechami i miłymi figlami. Idźcie i nie pokazujcie się
tu więcej, dopóki nie przyprowadzicie jej za rączkę.
Kiedy król Agenor mówił te słowa, jego oczy zapłonęły ogniem (bo był to bardzo porywczy król) i minę miał tak rozsierdzoną, że nieszczęśni chłopcy nie odważyli się nawet poprosić o kolację, lecz wymknęli się cichaczem z pałacu, zatrzymawszy się tylko na chwilę na
stopniach, żeby się zastanowić, dokąd mają najpierw skierować kroki. Kiedy tam stali, bardzo
zrozpaczeni, ich matka, królowa Telefassa (której nie było, kiedy opowiadali o wszystkim
królowi), wypadła za nimi w pośpiechu, mówiąc, że ona też uda się na poszukiwanie swej
córki.
– Och, nie, mamo! – wykrzyknęli chłopcy. – Noc jest ciemna i nikt nie wie, ile nas czeka
trosk i niebezpieczeństw.
– Niestety, drogie dzieci – odrzekła nieszczęśliwa królowa Telefassa gorzko płacząc – to
jeden powód więcej, dla którego powinnam pójść z wami. Gdybym straciła także i was, nie
tylko moją małą Europę, co by się ze mną stało?
– Weźcie mnie też! – powiedział Tazos, towarzysz ich zabaw, który wybiegł za nimi.
Tazos był synem pewnego marynarza z sąsiedztwa; wychował się razem z młodymi książętami, był ich serdecznym przyjacielem i bardzo kochał Europę. Zgodzili się więc, by im
towarzyszył, i cała piątka wyruszyła razem w drogę. Kadmos, Feniks, Kiliks i Tazos otoczyli
królowę Telefassę, chwytając ją za spódnicę i prosząc, by opierała się na nich, kiedy poczuje
się znużona. W ten sposób zeszli po stopniach pałacu i rozpoczęli wędrówkę, która okazała
się o wiele dłuższa, niż sobie to wyobrażali. Po raz ostatni ujrzeli króla Agenora, kiedy podszedł do drzwi wraz ze służącym, który trzymał przed nim pochodnię, i zakrzyknął za nimi w
gęstniejącej ciemności:
– Pamiętajcie! Nie wracajcie na te schody bez mojego dziecka!
– Nigdy! – załkała królowa Telefassa, a trzej bracia i Tazos odpowiedzieli mu: – Nigdy!
Nigdy! Nigdy! Nigdy!
I dotrzymali słowa. Mijał rok za rokiem, a król Agenor siedział samotnie w swoim pięknym pałacu, na próżno nasłuchując ich kroków i łudząc się nadzieją, że posłyszy znajomy
głos królowej, wesołe pogwarki swoich synów i Tazosa, wchodzących razem do komnaty, i
dziecinny szczebiot małej Europy wśród nich. Ale tyle już upłynęło czasu, że gdyby się istotnie zjawili, król nie wiedziałby, że to jest właśnie głos Telefassy, a to są te młodsze głosy,
które niegdyś rozbrzmiewały tak radosnym echem, kiedy dzieci bawiły się w komnatach pałacu. Teraz jednak musimy zostawić króla Agenora na jego tronie i pójść za królową Telefassa i jej czterema młodymi towarzyszami.
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Szli wciąż przed siebie, przebyli szmat świata, mijali góry i rzeki, żeglowali po morzach.
Tu i tam, zresztą wszędzie po drodze, dopytywali się, czy ktoś nie wie, co się stało z Europą.
Wieśniacy, którym zadawali to pytanie, przerywali na chwilę robotę w polu i patrzyli na nich
zdumieni. Dziwny im się wydawał widok kobiety w stroju królowej (bo Telefassa w pośpiechu zapomniała zdjąć koronę i królewskie szaty), błąkającej się po świecie z czterema chłopcami u boku w takiej właśnie sprawie. Ale nikt nie umiał udzielić im żadnej wiadomości o
Europie; nikt nie widział małej dziewczynki ubranej jak księżniczka i jadącej na śnieżnobiałym byku, który galopował z szybkością wiatru.
Nie potrafię wam powiedzieć, jak długo królowa Telefassa, jej trzej synowie, Kadmos, Feniks i Kiliks, oraz ich towarzysz Tazos wędrowali w ten sposób po drogach i ścieżynach, a
także przez bezdrożne pustkowia naszej ziemi. Jest jednak pewne, że nim spoczęli, ich wspaniałe szaty były już zupełnie zniszczone. Wszyscy wyglądali bardzo zdrożeni, a na ich trzewikach nagromadziłby się pył wielu krajów, gdyby rzeki i strumienie, przez które brodzili, nie
zmyły go całkiem dokładnie. Kiedy byli rok w drodze, Telefassa wyrzuciła swoją koronę, bo
ocierała jej skórę na czole.
– Przyprawiła mnie o niejeden ból głowy – rzekła nieszczęśliwa królowa – a nie potrafi
uleczyć bólu serca.
W miarę jak ich książęce szaty zamieniały się w strzępy i łachmany, wymieniali je na
skromny ubiór, jaki noszą zwykli ludzie. Pomału zaczęli nabierać dzikiego, koczowniczego
wyglądu, tak iż wzięlibyście ich raczej za jakąś cygańską rodzinę niż za królową trzech książąt i młodego szlachcica, którzy niegdyś mieli pałac za dom i cały orszak służby na swoje
rozkazy. Czterej chłopcy wyrośli na smukłych młodzieńców o ogorzałych twarzach. Każdy
przypasał miecz, by bronić się przed niebezpieczeństwami podróży. Ilekroć rolnicy, u których
szukali gościny, potrzebowali ich pomocy przy żniwach, chętnie jej udzielali; a królowa Telefassa (która w swoim pałacu nigdy nie tknęła żadnej pracy z wyjątkiem splatania jedwabnych
i złotych nitek) szła za nimi i wiązała snopy. Kiedy ofiarowywano im zapłatę, potrząsali głowami i tylko pytali o nowiny o Europie.
– Mamy dużo byków na pastwisku – odpowiadali starzy chłopi – ale nigdy nie słyszeliśmy
o takim, o jakim mówicie. Śnieżnobiały byk z małą księżniczką na grzbiecie! Ho, ho! Wybaczcie, moi dobrzy ludzie, ale nikt tu o czymś takim nie słyszał.
W końcu, kiedy górna warga zaczęła mu się pokrywać puchem, Feniks poczuł się zmęczony tą bezcelową tułaczką. Tak więc pewnego dnia, gdy znaleźli się w jakiejś miłej, samotnej
okolicy, usiadł nagle na mchu.
– Nie mogę już dłużej – powiedział Feniks. – To po prostu głupie marnowanie życia tak
wiecznie wędrować po świecie i nigdy nie wracać na noc do domu. Nasza siostra zaginęła i
nigdy jej nie znajdziemy. Prawdopodobnie utonęła w morzu, a jeżeli byk uniósł ją na któryś
brzeg, to upłynęło już tyle lat, że nie kochalibyśmy się ani nie znali, nawet gdybyśmy się
znowu mieli spotkać. Ojciec zabronił nam wracać do pałacu, więc ja zbuduję sobie szałas z
gałęzi i zamieszkam tutaj.
– No cóż, Feniksie – powiedziała stroskana Telefassa – wyrosłeś na mężczyznę i musisz
zrobić, jak uznasz za stosowne. Ale ja mimo wszystko pójdę dalej na poszukiwanie mego
biednego dziecka!
– A my trzej pójdziemy z tobą! – zawołali Kadmos, Kiliks i ich wiemy przyjaciel Tazos.
Nim jednak wyruszyli, pomogli Feniksowi zbudować mieszkanie. Po ukończeniu była to
śliczna altana, pokryta łukiem żywych gałęzi. W środku były dwie przyjemne izdebki, z których jedna miała miękkie posłanie z mchu, druga zaś była umeblowana kilkoma prostymi
siedzeniami, pomysłowo wykonanymi z powyginanych korzeni drzew. Wszystko to było tak
wygodne i tak bardzo przypominało dom, że Telefassa i jej trzej towarzysze nie mogli powstrzymać się od westchnienia na myśl, że muszą nadal błąkać się po świecie, zamiast spędzić resztę swoich dni w tak wesołym schronieniu jak to, które zbudowali dla Feniksa. Kiedy
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jednak żegnali się z nim, młodzieniec miał łzy w oczach, żałując zapewne, że nie będzie im
już dotrzymywał towarzystwa.
W każdym razie wybrał cudowne miejsce na zamieszkanie. I powoli zaczęli się tam schodzić inni ludzie, którzy nie mieli domu, a widząc, jak miła jest ta okolica, budowali sobie
chatki w sąsiedztwie Feniksa. Nie upłynęło wiele lat, a wyrosło tam miasto, w którego środku
stał wspaniały marmurowy pałac, a w nim mieszkał Feniks, odziany w purpurową szatę i w
złotej koronie na głowie. Albowiem mieszkańcy nowego miasta, odkrywszy, że ma w żyłach
królewską krew, obrali go swym królem. Pierwszy dekret wydany przez króla Feniksa głosił,
że jeżeli przypadkiem do królestwa przybędzie dziewica jadąca na śnieżnobiałym byku i nazywająca się Europa, jego poddani winni okazać jej jak największy szacunek i życzliwość i
natychmiast przyprowadzić ją do pałacu.
Jak widzicie, Feniksowi nigdy naprawdę nie przestały dokuczać wyrzuty sumienia, że zrezygnował z poszukiwań ukochanej siostry i wybrał wygodne życie, podczas gdy jego matka i
jej towarzysze poszli dalej.
Ale często, coraz częściej, pod koniec znojnej całodziennej wędrówki Telefassa, Kadmos,
Kiliks i Tazos wspominali to czarowne miejsce, w którym zostawili Feniksa. Smętna to była
perspektywa dla tych wędrowców, że nazajutrz muszą znowu ruszać w drogę i że noc zapadnie jeszcze wiele razy, a oni będą być może nie bliżej celu swej znojnej pielgrzymki niż teraz.
Te myśli przyprawiały ich wszystkich niekiedy o smutek, lecz wydawało się, że Kiliksa dręczą bardziej niż pozostałą trójkę. W końcu, pewnego ranka, kiedy brali kije w dłonie, by ruszyć w drogę, odezwał się do nich w te słowa:
– Droga mamo i ty, mój dobry bracie Kadmosie, i ty, przyjacielu Tazosie, wydaje mi się,
że poruszamy się jak ludzie we śnie. Życie, jakie prowadzimy, jest pozbawione treści. Upłynęło tak strasznie dużo czasu, odkąd biały byk porwał moją siostrę Europę, że zupełnie zapomniałem, jak wyglądała i jak brzmiał jej głos, i doprawdy wątpię niemal, czy taka dziewczynka żyła kiedyś na świecie. A czy żyła, czy nie, jestem przekonany, że teraz już nie żyje i dlatego jest czystym szaleństwem marnować nasze własne życie i szczęście szukając jej. Gdybyśmy ją nawet znaleźli, byłaby już dorosłą kobietą i spoglądałaby na nas jak na obcych. A więc
prawdę mówiąc postanowiłem tu się osiedlić; i zaklinam was, matko, bracie i przyjacielu,
pójdźcie za moim przykładem.
– Nie, ja nie – powiedziała Telefassa, a chociaż mówiła bardzo stanowczo, biedaczka była
tak wyczerpana wędrówką, że ledwie powłóczyła nogami. – Ja nie! W głębi mego serca mała
Europa pozostała dzieckiem o różanej buzi, które niegdyś pobiegło zbierać kwiatki. Nie jest
kobietą, nie zapomniała o mnie. W południe, nocą, kiedy idę drogą czy siadam, by odpocząć,
jej dziecinny głosik brzmi zawsze w moich uszach, wołając „Mamo, mamo!” Kto chce, niech
tu zostanie, ale dla mnie nie ma spoczynku.
– Ani dla mnie – rzekł Kadmos – skoro moja droga matka chce iść dalej.
Wierny Tazos także postanowił dotrzymać im towarzystwa. Zostali jednak kilka dni z Kiliksem i pomogli mu zbudować skromną altanę, podobną do tej, jaką przedtem wznieśli dla
Feniksa.
Kiedy go żegnali, Kiliks wybuchnął płaczem i powiedział matce, że zostać tu w samotności wydaje mu się równie smutnym snem jak iść dalej. Jeżeli ona naprawdę wierzy, że znajdą
kiedyś Europę, chętnie będzie dalej jej szukał wraz z nimi, choćby zaraz. Ale Telefassa kazała
mu pozostać i zaznać szczęścia, jeżeli pozwoli mu na to jego własne serce. Potem wędrowcy
pożegnali się i odeszli, ale ledwie zginęli mu z oczu, a już jacyś inni tułacze przechodzili
tamtędy, zobaczyli siedzibę Kiliksa i zachwycili się pięknem okolicy. W sąsiedztwie było
mnóstwo wolnego miejsca, więc przybysze zbudowali sobie domki, a wkrótce przyłączyła się
do nich rzesza nowych osadników, którzy szybko stworzyli tam miasto. W jego środku widniał wspaniały pałac z barwnego marmuru, a na jego balkonie, przy każdej zmianie księżyca,
ukazywał się Kiliks w długiej purpurowej szacie i wysadzanej klejnotami koronie na głowie.
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Albowiem mieszkańcy miasta, kiedy dowiedzieli się, że jest królewskim synem, uznali, że
najlepiej ze wszystkich sam się nadaje na króla.
Jednym z pierwszych czynów króla Kiliksa było wysłanie ekspedycji składającej się z bardzo czcigodnego ambasadora w eskorcie śmiałych i krzepkich młodzieńców, z rozkazem, by
odwiedzili największe królestwa na ziemi i wszędzie pytali, czy nie pojawiła się tam dziewica
jadąca galopem na białym byku. Dla mnie jest rzeczą zupełnie jasną, że Kiliks do końca życia
miał do siebie żal, że zrezygnował z szukania Europy.
Co do Telefassy, Kadmosa i poczciwego Tazosa, to serce mi się ściska, kiedy pomyślę, że
nie przerwali tej uciążliwej wędrówki. Dwaj młodzi ludzie robili, co mogli, dla biednej królowej, pomagając jej przebywać trudniejsze kawałki drogi, często przenosząc ją przez rzeczki
na własnych wiernych ramionach i usiłując dać jej wygodniejsze schronienie nocą, nawet gdy
sami musieli leżeć na gołej ziemi. Przykro, jakże przykro było słuchać, jak pytali każdego
przechodnia, czy nie widział Europy, w tyle lat po tym, jak porwał ją biały byk. Ale chociaż
wszystkie te lata, które przeszły od tej pory, zatarły postać dziecka w ich pamięci, żadne z tej
wiernej trójki nie pomyślało nawet o zaniechaniu poszukiwań.
Jednakże pewnego ranka Tazos stwierdził, że skręcił nogę w kostce i nie może zrobić ani
kroku dalej.
– Za kilka dni – powiedział żałośnie – na pewno mógłbym dać sobie jakoś radę i pokuśtykać o kiju. Ale to by was tylko opóźniło, a może nawet przeszkodziłoby wam znaleźć drogą
Europę, i to po tylu trudach i kłopotach. Dlatego idźcie sami, drodzy przyjaciele, zostawcie
mnie tu, a ja pójdę za wami, jak tylko będę mógł.
– Byłeś nam wiernym przyjacielem, drogi Tazosie – powiedziała królowa Telefassa całując go w czoło. – Nie jesteś moim synem ani bratem Europy, a przecież okazałeś większą
wierność jej i mnie niż Feniks i Kiliks, których zostawiliśmy po drodze. Bez twej troskliwej
pomocy, a także bez pomocy mego syna Kadmosa moje nogi nie uniosłyby mnie tak daleko.
Teraz wypoczywaj w spokoju. Albowiem – a po raz pierwszy sama to przyznaję – zaczynam
wątpić, czy kiedykolwiek znajdziemy moją ukochaną córkę na tym świecie.
Mówiąc to biedna królowa rozpłakała się, bo ciężko było matczynemu sercu wyznać, że
traci nadzieję. Od tego dnia Kadmos zauważył, że brak jej już tej pogody ducha, która podtrzymywała ją dotąd w podróży. Coraz bezwładniej zwisała na jego ramieniu.
Nim wyruszyli, Kadmos pomógł Tazosowi zbudować altankę; Telefassa zaś, zbyt słaba, by
im pomagać, doradzała, jak urządzić i umeblować mieszkanie, aby było tak wygodne, jak to
jest możliwe w szałasie z gałęzi. Ale Tazos nie spędził bynajmniej życia w tej zielonej altanie.
Zdarzyło się bowiem, jak w przypadku Feniksa i Kiliksa, że inni bezdomni ludzie odwiedzili
to miejsce, upodobali je sobie i zbudowali siedziby w sąsiedztwie. I w ciągu kilku lat powstało tu nowe kwitnące miasto, a w samym jego środku stanął pałac z czerwonego piaskowca, gdzie Tazos siedział na tronie, sadząc ludzi, z purpurą na ramionach, berłem w ręku i koroną na głowie. Mieszkańcy miasta obwołali go królem nie dla jego królewskiej krwi (bo nie
miał jej w żyłach), lecz ponieważ był człowiekiem sprawiedliwym, wiernym i odważnym i
dlatego nadawał się na władcę.
Ale kiedy wszystkie sprawy jego królestwa były już uporządkowane, król Tazos odłożył
purpurę, berło i koronę i polecił najgodniejszemu z poddanych, by sprawował sądy w jego
zastępstwie. Potem, chwyciwszy kij pielgrzymi, który podpierał go tak długo, raz jeszcze ruszył w drogę, wciąż nie tracąc nadziei, że odkryje choćby odcisk kopyt śnieżnobiałego byka
czy jakiś ślad zaginionego dziecka. Wrócił po dłuższej nieobecności i znużony usiadł na
swoim tronie. Ale do ostatnich chwil życia król Tazos dawał dowody wiernej pamięci o Europie każąc, by w jego pałacu zawsze był w pogotowiu ogień na kominku, gorąca kąpiel, posiłek, który można podać w każdej chwili, i łóżko ze śnieżnobiałą pościelą, na wypadek, gdyby dziewica przybyła i potrzebowała natychmiast gościny. A chociaż Europa nigdy nie przy-
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była, dobry Tazos zaskarbił sobie wdzięczność niejednego biednego wędrowca, który skorzystał z jedzenia i mieszkania przeznaczonego dla małej towarzyszki króla z czasów jego dzieciństwa.
Telefassa i Kadmos podjęli swą żmudną wędrówkę nie mając teraz nikogo prócz siebie
samych. Królowa opierała się ciężko na ramieniu syna i mogła ujść ledwie kilka mil dziennie.
Ale mimo słabości i znużenia nie chciała zgodzić się na przerwanie poszukiwań. Dorosły
mężczyzna zapłakałby, słysząc żałosny głos, jakim pytała każdego nieznajomego, czy może
wie coś o jej dziecku.
– Czy widzieliście małą dziewczynkę – nie, nie, mam na myśli młodą dziewczynę, zupełnie dorosłą – która przejeżdżała tędy na śnieżnobiałym byku pędzącym z szybkością wichru?
– Nie widzieliśmy tak niezwykłego widowiska – odpowiadali ludzie, a bardzo często, biorąc Kadmosa na stronę, szeptali: – Czy ta godna i smutna niewiasta to twoja matka? Chyba
nie jest przy zdrowych zmysłach, powinieneś wziąć ją do domu, zapewnić jej wypoczynek i
zrobić wszystko, żeby uwolnić jej umysł od tego snu.
– To nie sen – mówił Kadmos. – Wszystko inne jest snem ale nie to.
Pewnego dnia Telefassa wydawała się słabsza niż zwykle, niemal całym swym ciężarem
zawisła na ramieniu Kadmosa i szła tak wolno, jak jeszcze nigdy przedtem. Dotarli wreszcie
do jakiegoś odludnego miejsca, a wtedy powiedziała synowi, że musi się położyć na długi
odpoczynek.
– Dobry, długi odpoczynek! – powtórzyła patrząc z czułością na syna.
– Tak długi, jak tylko zechcesz, droga mamo – odpowiedział Kadmos.
Telefassa kazała mu usiąść obok siebie na trawie i wzięła go za rękę.
– Synku – rzekła wpatrując się weń tkliwie swymi ciemnymi oczyma – odpoczynek, o którym mówię, będzie naprawdę bardzo długi! Nie możesz czekać jego końca. Drogi Kadmosie,
nie rozumiesz mnie. Musisz wykopać tu grób i złożyć w nim zmęczone kości twojej matki.
Nadszedł kres mojej pielgrzymki.
Kadmos wybuchnął płaczem i długo nie chciał uwierzyć, że ma stracić ukochaną matkę.
Telefassa przekonywała go i okrywała pocałunkami, aż wreszcie zmusiła go do przyznania,
że lepiej dla niej będzie, jeśli jej dusza uwolni się od trudu i zmęczenia, smutku i rozczarowań, które tak dręczyły ją na ziemi, odkąd zaginęła jej córeczka. Dlatego powściągnął żal i
wysłuchał jej ostatnich słów.
– Najukochańszy Kadmosie – powiedziała – byłeś najlepszym synem, jakiego matka kiedykolwiek wydała na świat, i pozostałeś mi wierny do końca. Któż inny tak by znosił moją
ułomność jak ty! To dzięki twojej opiece, moje najmilsze dziecię, nie wykopano mi grobu w
jakiejś dolinie czy na zboczu wzgórza, które leży daleko, daleko za nami. Ale dosyć już tego.
Nie będziesz dłużej wędrował, dość tych beznadziejnych poszukiwań. Kiedy złożysz swą
matkę w ziemi, udaj się, synku, do Delf i zapytaj wyroczni, co masz dalej uczynić.
– Ach, mamo, mamo – zawołał Kadmos – gdybyś tylko mogła zobaczyć przedtem moją
siostrę!
– To już nie ma znaczenia – odparła Telefassa, a na jej twarzy zakwitł uśmiech. – Odchodzę do lepszego świata i prędzej czy później odnajdę tam moją córeczkę.
Nie zasmucę was, mali słuchacze, opowieścią o śmierci i pogrzebie Telefassy i powiem
wam tylko, że gdy umierała, jej uśmiech stał się jeszcze promienniejszy zamiast zniknąć z jej
martwej twarzy; tak iż Kadmos był przekonany, że kiedy tylko stanęła w lepszym świecie,
wzięła Europę w ramiona. Posadził kilka kwiatków na grobie matki, aby tam rosły i upiększały go, gdy on sam będzie daleko.
Spełniwszy ten ostatni smutny obowiązek, wyruszył samotnie w drogę, kierując się w stronę słynnej wyroczni delfickiej, jak poradziła Telefassa. Idąc tam wciąż jeszcze pytał prawie
wszystkich, czy nie widzieli Europy; prawdę mówiąc, tak się przyzwyczaił zadawać to pytanie, że wypowiadał je tak łatwo jak jakąś uwagę na temat pogody. Otrzymywał różne odpowiedzi. Jedni mówili tak, drudzy inaczej. Pewien marynarz zapewniał, że przed wielu laty, w

170

dalekim kraju, słyszał pogłoskę o białym byku, który przepłynął morze niosąc na grzbiecie
dziecko całe w kwiatach zwiędłych od morskiej wody. Nie wiedział, co się stało z dzieckiem
ani bykiem, a Kadmos przypuszczał, widząc dziwny błysk w jego oku, że marynarz drwi sobie z niego i że w istocie rzeczy nigdy nic nie słyszał o tej sprawie.
Biednemu Kadmosowi trudniej było podróżować samotnie, niż kiedy musiał dźwigać ciężar swej ukochanej matki, a za to ona dotrzymywała mu towarzystwa. Serce jego, jak dobrze
rozumiecie, było tak ciężkie, iż niekiedy wydawało mu się, że nie zdoła unieść go dalej. Za to
ciało miał silne i ruchliwe, nawykłe do wysiłku. Szedł więc żwawo naprzód, myśląc o królu
Agenorze i królowej Telefassie, o swoich braciach i o przyjacielu Tazosie; wszystkich ich
pozostawił w tym czy innym momencie swojej wędrówki i nigdy już nie spodziewał się zobaczyć.
Tak wspominając, przybył w pobliże wyniosłej góry, która, jak się dowiedział od mieszkańców tej okolicy, nazywała się Parnas. Na zboczu Parnasu leżały słynne Delfy, do których
zdążał Kadmos.
O tych Delfach mówiono, że leżą w samiutkim środku całego świata. Miejscem wyroczni
był otwór na zboczu góry, nad którym Kadmos znalazł prostą altanę z gałęzi. Przypomniała
mu te, które pomagał zbudować dla Feniksa i Kiliksa, a potem dla Tazosa. W późniejszych
wiekach, kiedy tłumy ludzi schodziły się z dalekich stron, by zadawać pytania wyroczni, na
tym miejscu wzniesiono przestronną marmurową świątynię. Ale za czasów Kadmosa, jak już
powiedziałem, była tam tylko ta prosta altana z olbrzymią masą zielonych liści i kępą krzaków zarastających bezładnie tajemniczy otwór w zboczu wzgórza.
Kiedy Kadmos utorował sobie drogę przez masę gałęzi i dostał się do altany, nie mógł z
początku rozróżnić na wpół ukrytego otworu. Wkrótce jednak poczuł zimny prąd powietrza
idący stamtąd z taką siłą, że poruszyły się sploty włosów na policzkach młodzieńca. Rozsuwając zarośla pokrywające dziurę pochylił się i przemówił wyraźnym, lecz pełnym szacunku
głosem, jakby zwracając się do jakiejś niewidocznej osobistości ukrytej we wnętrzu góry.
– Święta wyrocznio z Delf – rzekł – dokąd mam udać się teraz, by odnaleźć mą drogą siostrę Europę?
Najpierw była głęboka cisza, potem jakby świst wichru czy odgłos długiego westchnienia
wydobywający się z wnętrza ziemi. Trzeba wam wiedzieć, że ten otwór był uważany za coś w
rodzaju źródła prawdy, które niekiedy tryskało wyraźnie słyszalnymi słowami; co prawda
słowa te najczęściej były tak zagadkowe, że równie dobrze mogłyby pozostać na dnie dziury.
Ale Kadmos miał większe szczęście niż wielu innych, którzy przybywali do Delf w poszukiwaniu prawdy. Z wolna bowiem ów poszum zaczął przypominać artykułowaną mowę. Raz po
raz powtarzało się następujące zdanie, które jednak tak bardzo przypominało niewyraźny
gwizd podmuchu powietrza, że Kadmos naprawdę nie był pewien, czy coś znaczy, czy nie:
– Nie szukaj jej więcej! Nie szukaj jej więcej! Nie szukaj jej więcej!
– Więc co mam robić? – spytał Kadmos.
Albowiem od dzieciństwa najważniejszym celem jego życia było odnaleźć siostrę. Od
chwili kiedy zaprzestał pościgu za motylem na łące w pobliżu pałacu swego ojca, czynił
wszystko, co było w jego mocy, by iść śladami Europy, na lądzie czy na morzu.
Znów jednak śpiewny powiew wiatru przemienił się w coś na kształt ochrypłego głosu.
– Idź za krową! – mówił ten głos. – Idź za krową! Idź za krową!
Powtórzywszy te słowa tyle razy, że Kadmos miał już dosyć ich słuchania (tym bardziej że
nie miał pojęcia, co to była za krowa i dlaczego miał za nią iść), świszczący otwór wyrzekł
inne zdanie:
– Tam, gdzie położy się zbłąkana krowa, tam jest twój dom.
Słowa te zostały wypowiedziane tylko jeden raz i rozpłynęły się w cichym szepcie, zanim
Kadmos zdobył pewność, że zrozumiał ich znaczenie. Zadał jeszcze jedno pytanie, lecz nie
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otrzymał odpowiedzi, jedynie podmuch wiatru wydobywał się z szumem z otworu, pędząc
przed sobą zwiędłe liście, które szeleściły na ziemi.
„Czy naprawdę z tej dziury wydobyły się jakieś słowa? – pomyślał Kadmos. – A może to
wszystko mi się tylko przyśniło?”
Odszedł od wyroczni i uważał się za niewiele mądrzejszego nawet wtedy, gdy do niej
szedł. A ponieważ mało dbał o to, co mu się może przytrafić, skręcił w pierwszą lepszą ścieżkę i szedł leniwym krokiem; bo skoro nie miał żadnego celu przed sobą, byłoby głupotą, gdyby się śpieszył. Ilekroć kogoś spotkał, miał zawsze na końcu języka to samo stare pytanie:
– Czy nie widzieliście pięknej dziewicy, odzianej jak królewska córka i dosiadającej
śnieżnobiałego byka, który galopuje z szybkością wichru?
Pamiętając jednak, co powiedziała wyrocznia, wypowiadał tylko część słów, a resztę mamrotał niewyraźnie; z jego zmieszania ludzie musieli wnioskować, że ten dorodny młodzian
postradał zmysły.
Nie wiem, jak daleko Kadmos uszedł, ani on sam nie umiałby wam tego powiedzieć, kiedy
w niewielkiej odległości dostrzegł przed sobą łaciatą krowę. Leżała przy drodze i przeżuwała
spokojnie, nie zwracając uwagi na młodzieńca, dopóki nie podszedł dość blisko. Wtedy podniosła się leniwie i lekko rzuciwszy łbem odeszła niespiesznym krokiem, zatrzymując się
dość często, żeby skubnąć trochę trawy. Kadmos wlókł się za nią pogwizdując leniwie i prawie nie zwracając na nią uwagi; aż nagle zastanowił się, czy to przypadkiem nie jest ta krowa,
która według wyroczni miała mu służyć za przewodnika. Ale wyśmiał sam siebie za takie
pomysły. Trudno było poważnie myśleć, że to jest właśnie ta krowa, bo szła przed siebie tak
spokojnie i zachowywała się jak wszystkie inne krowy. Najwyraźniej nie znała Kadmosa i ani
odrobinę o niego się nie troszczyła, myśląc tylko o tym, jak zdobyć trochę paszy przy drodze,
gdzie trawa była zielona i świeża. Może szła do domu na udój.
– Krówko, krówko! – zawołał Kadmos. – Hej, Łaciata, hej! Zatrzymaj się, moja dobra
krówko!
Chciał do niej podejść, żeby ją dokładnie obejrzeć i zobaczyć, czy wyda się jej znajomy
albo czy odkryje w niej coś szczególnego, co by ją odróżniało od tysiąca innych krów, których jedynym zmartwieniem jest napełnić szkopek i czasem go przewrócić kopnięciem. Ale
łaciata krowa kroczyła ciężko dalej, odganiając muchy ogonem i nie zwracając uwagi na
Kadmosa. Kiedy szedł wolno, ona też się nie śpieszyła i wykorzystywała tę okazję, żeby się
popaść. A jeżeli przyśpieszał kroku, krowa szła dokładnie o tyle szybciej co on. A raz, kiedy
próbował dogonić ją biegiem, zadarła ogon w górę i puściła się galopem, wyglądając przy
tym tak dziwacznie, jak zwykle wyglądają krowy, kiedy się śpieszą.
Kiedy Kadmos zorientował się, że krowy nie sposób dogonić, zwolnił kroku i szedł spokojnie jak przedtem. Krowa również wędrowała powoli nie oglądając się ani razu. Tam, gdzie
trawa była najzieleńsza, skubnęła ją raz i drugi, a gdy przez ścieżkę płynął srebrzysty potoczek, zatrzymywała się i piła wodę, wydawała westchnienie rozkoszy, piła znowu i wlokła się
dalej w tempie, które najbardziej odpowiadało i jej, i Kadmosowi.
,,A jednak sądzę – pomyślał Kadmos – że to może być właśnie ta krowa, którą mi przepowiedziano. Jeżeli tak, to chyba położy się gdzieś niedaleko”.
Czy była to krowa z proroctwa, czy jakaś inna, trudno było przypuszczać, żeby mogła wędrować daleko. Ilekroć więc dotarli do jakiegoś wyjątkowo ładnego miejsca, czy to na wietrznym zboczu pagórka, czy w cichej dolinie, na pełnej kwiecia łące, nad spokojnym jeziorem
czy na brzegu przejrzystego strumyka, Kadmos rozglądał się z zapałem, by się przekonać, czy
okolica jest odpowiednia do zamieszkania. Ale bez względu na to, czy mu się tu podobało,
czy nie, łaciata krowa ciągle nie chciała się położyć. Szła dalej spokojnym krokiem zwierzęcia, które wraca do swojej zagrody. Kadmos spodziewał się, że za chwilę zobaczy dójkę ze
szkopkiem albo pastucha nadbiegającego, by zawrócić zbłąkane zwierzę do domu. Ale nie
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pojawiła się żadna dójka i żaden pastuch nie zagonił krowy; i Kadmos szedł za łaciatą krówką, aż prawie padał ze zmęczenia.
– Krowo łaciata – zawołał zrozpaczony – czy nigdy nie zamierzasz się zatrzymać?
Tak się już zawziął w tym pościgu, że nie myślał o pozostaniu w tyle, choćby nie wiem jak
daleko miał iść i jak bardzo się zmęczyć. Istotnie wydawało się, że jest coś w tym zwierzęciu,
co oczarowuje ludzi. Kilka osób, które przypadkiem spostrzegły łaciatą krowę i idącego za
nią Kadmosa, zaczęło wlec się za nią tak samo jak on. Kadmos był zadowolony, że ma kogoś
do rozmowy, i wdał się w swobodną pogawędkę z tymi zacnymi ludźmi. Opowiedział im o
wszystkich swoich przygodach i o tym, jak zostawił króla Agenora w jego pałacu, Feniksa w
jednym miejscu, Kiliksa w drugim, a Tazosa w trzecim i jak pogrzebał pod ukwieconą darnią
swą ukochaną matkę, królową Telefassę; tak iż teraz jest zupełnie sam, bez przyjaciół i domu.
Wspomniał także, że wyrocznia kazała mu, by dał się prowadzić krowie, i spytał nieznajomych, czy według nich łaciate stworzenie może być właśnie tą krową.
– No cóż, to bardzo niezwykła sprawa – odparł jeden z jego nowych towarzyszy. – Dość
dużo wiem o obyczajach bydła, ale nigdy nie słyszałem, żeby krowa, z własnej woli, szła tak
długo nie zatrzymując się. Jeśli mi nogi pozwolą, nie przestanę iść za nią, dopóki się nie położy.
– Ani ja! – powiedział drugi.
– Ani ja! – zawołał trzeci. – Choćby szła jeszcze sto mil, muszę zobaczyć, jak to się skończy.
Tajemnica, trzeba wam wiedzieć, polegała na tym, że krowa była zaczarowana i że część
tych czarów przenosiła się na każdego (mimo że o tym nie wiedział), kto zrobił choć kilka
kroków za nią. Taki człowiek nie mógł się już w żaden sposób powstrzymać od wędrówki za
krową, chociaż przez cały czas wyobrażał sobie, że robi to z własnej chęci. Krowa nie była
bynajmniej zbyt uprzejma przy wyborze drogi, tak że nieraz musieli wspinać się na skały lub
brodzić po wodzie i błocie, i wszyscy byli strasznie umorusani, śmiertelnie zmęczeni i na dodatek bardzo głodni. Okropnie to było męczące!
Ale mimo to dzielnie maszerowali naprzód i rozmawiali po drodze. Nieznajomi bardzo
polubili Kadmosa i postanowili nie opuszczać go, ale pomóc mu zbudować miasto tam, gdzie
krowa się wreszcie położy. W samym środku powinien stać imponujący pałac, a w nim zamieszkałby Kadmos, który byłby ich królem, z tronem, koroną, berłem i purpurową szatą, i z
wszystkim, co powinien mieć król. Bo przecież miał królewską krew, królewskie serce, a także głowę, która wiedziała, jak trzeba rządzić.
Gdy tak gawędzili o tych zamiarach i usiłowali zabić nudę podróży rozmową o planach
nowego miasta, jeden z nich spojrzał przypadkiem na krowę.
– Ach, co za radość! – zawołał klaszcząc w ręce. – Łaciata ma zamiar się położyć.
Spojrzeli wszyscy, i rzeczywiście, krowa przystanęła i rozglądała się leniwie dokoła, jak to
robią inne krowy, kiedy chcą się położyć. I powoli, powoli ułożyła się na miękkiej trawie,
najpierw ugiąwszy przednie nogi, potem podkuliwszy tylne.
Kiedy Kadmos i jego towarzysze podeszli do niej, łaciata krówka odpoczywała beztrosko,
żując pokarm i spoglądając spokojnie na ich twarze, tak jakby to właśnie było miejsce, którego szukała, i jakby wszystko rozumiało się samo przez się.
– A więc to tu ma być mój dom – powiedział Kadmos rozglądając się po okolicy.
Była to żyzna i piękna równina z ogromnymi drzewami, które rzucały na nią słońcem cętkowane cienie, i łańcuchem wzgórz chroniących ją przed wichrem i burzami. W niewielkiej
odległości dostrzegli iskrzącą się w słońcu rzekę. W sercu biednego Kadmosa zapanował nastrój domowego spokoju. Z radością myślał, że tu będzie mógł budzić się rano nie musząc
wkładać zakurzonych sandałów, by znowu powędrować dalej. Przeminą dnie i lata, a on będzie żył jeszcze w tej pięknej okolicy. Gdyby mógł mieć przy sobie braci i przyjaciela Tazosa,
gdyby mógł ujrzeć ukochana matkę pod swoim własnym dachem, byłby tu jeszcze szczęśliwy
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mimo wszystkich nieszczęść, jakie ich spotkały. A któregoś dnia jego siostra Europa mogłaby
stanąć cicho przed drzwiami domu i z uśmiechem rozejrzeć się po tylu znajomych twarzach.
Ponieważ jednak nie było już nadziei, by kiedykolwiek odzyskał przyjaciół z czasów dzieciństwa lub ujrzał swą najdroższą siostrę, Kadmos postanowił zadowolić się towarzystwem
swoich nowych znajomych, którym tak bardzo przypadł do serca w czasie ich wspólnej wędrówki za krową.
– Tak, przyjaciele – powiedział – to będzie nasz dom. Tu zbudujemy nasze siedziby. Łaciata krowa, która nas tu przywiodła, dostarczy nam mleka. Będziemy uprawiać okoliczne
pola i prowadzić proste, szczęśliwe życie.
Jego towarzysze z radością przystali na ten plan; a ponieważ byli głodni i spragnieni, zaczęli się rozglądać za jakimś sposobem przyrządzenia przyzwoitego posiłku. Nie opodal zobaczyli kępę drzew, pod którymi, jak przypuszczali, mogło być źródełko. Poszli więc tam po
wodę, zostawiając Kadmosa wyciągniętego na ziemi obok łaciatej krowy; bo teraz, kiedy
znalazł wreszcie miejsce na odpoczynek, zdawało mu się, że spadło na niego od razu całe
znużenie jego wędrówki od chwili, kiedy opuścił pałac króla Agenora. Ale wkrótce po odejściu nowych przyjaciół poderwały go nagle krzyki, wołania, wrzaski i odgłos straszliwej walki, a wśród tego wszystkiego jakiś potworny syk, który ranił mu uszy jak tępa piła.
Podbiegłszy do kępy drzew ujrzał łeb i płomienne ślepia olbrzymiego węża czy smoka, z
tak wielką paszczęką, jakiej nie miał chyba nigdy żaden smok na świecie, i z olbrzymią ilością potwornie ostrych zębów. Zanim Kadmos dotarł na to miejsce, ów bezlitosny gad zdążył
pozabijać jego nieszczęsnych towarzyszy i pożerał ich z wielkim zapałem, połykając każdego
jednym kłapnięciem paszczęki.
Wygląda na to, że źródło było zaczarowane, a ten smok miał przy nim pełnić straż, tak by
nigdy żaden śmiertelny nie mógł tam ugasić pragnienia. Ponieważ okoliczna ludność pilnie
unikała tego miejsca, upłynęło dużo czasu (nie mniej niż sto lat albo coś w tym rodzaju), odkąd smok po raz ostami przerwał swój post. I było rzeczą całkiem naturalną, że miał teraz
olbrzymi apetyt i bynajmniej nie zadowolił się biedakami, których właśnie pożarł. Dlatego też
kiedy dostrzegł Kadmosa, wydał jeszcze jeden ohydny syk i rozwarł olbrzymie szczęki, przez
co jego paszcza wyglądała jak wielka czerwona jaskinia z widocznymi w głębi nogami jego
ofiar, których nie zdążył jeszcze przełknąć.
Ale Kadmos był tak rozwścieczony tym mordem swoich towarzyszy, że nie zważał ani na
wielkość smoczych szczęk, ani na setki ostrych zębów. Dobywszy miecza rzucił się na potwora i skoczył prosto do przepaścistej paszczęki. Ten śmiały atak zaskoczył smoka; bo istotnie Kadmos skoczył tak daleko w głąb jego gardła, że straszliwe zęby nie mogły zamknąć się
na nim ani zrobić mu najmniejszej krzywdy. I chociaż walka była niezwykle zacięta, a smok,
bijąc ogonem, roztrzaskał kępę drzew na drobniutkie szczapy, to jednak, ponieważ Kadmos
przez cały czas ciął mieczem i zadawał ciosy w jego wnętrzności, nie upłynęło wiele czasu,
jak łuskowaty stwór zdecydował się na odwrót. Ale nie poczołgał się dalej niż na długość
własnego cielska, gdy Kadmos zadał pchnięcie, które zakończyło walkę. Wypełznąwszy
przez wrota smoczych szczęk ujrzał, jak olbrzymi kadłub potwora wije się i skręca, chociaż
nie zostało w nim nawet tyle siły, ile trzeba, by zrobić krzywdę małemu dziecku.
Czy nie sądzicie jednak, że myśl o tragicznym losie tych biednych, przyjaznych ludzi, którzy wraz z nim wędrowali za krową, przyprawiła Kadmosa o głęboki żal? Zdawało się, że jest
mu sądzone tracić każdego, kogo kocha, i widzieć, jak ginie w ten lub inny sposób. Po tylu
trudach i troskach znowu stał teraz w tym odludnym miejscu, samiutki, nie mając nikogo, kto
by pomógł zbudować chatkę.
– I co teraz pocznę? – zawołał. – Byłoby lepiej dla mnie, żeby smok pożarł mnie tak jak
moich biednych towarzyszy .
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– Kadmosie – odezwał się jakiś głos (ale młodzieniec nie umiałby powiedzieć, czy szedł
on z góry, czy z dołu, czy też może przemawiał z głębi jego własnej piersi) – Kadmosie, wyrwij smokowi zęby i zasadź je w ziemi.
Dziwne to było zadanie, a przypuszczam także, że nie było bynajmniej łatwo wydobyć te
wszystkie głęboko osadzone kły ze szczęk martwego smoka. Ale Kadmos trudził się, ciągnął,
aż wreszcie, rozbiwszy wielkim kamieniem potworny łeb niemal na kawałki, zgromadził tyle
zębów, że można było nimi napełnić kilka worków. Teraz trzeba było je zasadzić. To również
było ciężką pracą, zwłaszcza że Kadmos był już wyczerpany walką ze smokiem i rozbijaniem
jego łba, a poza tym nie miał, o ile wiem, nic do skopania ziemi, chyba tylko klingę swojego
miecza. Wreszcie jednak spulchnił wystarczająco duży kawał ziemi i obsiał go tym nowym
gatunkiem nasion; co prawda połowa smoczych zębów została jeszcze na następny dzień.
Kadmos, strasznie zdyszany, stał oparty na mieczu i zastanawiał się, co będzie dalej. Czekał kilka chwil, a potem ujrzał widok zdumiewający, jak najbardziej zdumiewające rzeczy, o
których wam kiedykolwiek opowiadałem.
Słońce świeciło ukośnie nad polem ukazując wilgotną, czarną ziemię, która wyglądała jak
każdy inny kawałek świeżo obsianego pola. Nagle Kadmosowi wydało się, że widzi coś połyskującego niezmiernie jasno, najprzód w jednym miejscu, potem w drugim, a w końcu w stu i
w tysiącu miejsc naraz. Po chwili zorientował się, że są to stalowe groty włóczni, które kiełkowały na całym polu jak łodygi pszenicy i nieustannie rosły coraz wyżej. Następnie ukazało
się mnóstwo błyszczących kling, wyrastających w ten sam sposób. W chwilę później cała
powierzchnia pola była usiana ogromną ilością brązowych hełmów, które wschodziły jak olbrzymia fasola. Rosły one tak szybko, że Kadmos mógł już dostrzec groźne oblicze mężczyzny pod każdym z nich. Krótko mówiąc, zanim miał czas pomyśleć o tej niezwykłej sprawie,
ujrzał coś, co wyglądało jak uzbrojeni ludzie, noszący hełmy i pancerze, tarcze, miecze i
włócznie. A ledwie wyłonili się na dobre z ziemi, zaczęli wywijać orężem i uderzać tarczą o
tarczę, zapewne sądząc, choć żyli tak krótko, że zmarnowali już zbyt wiele lat życia bez walki. Każdy smoczy ząb dał początek jednemu z synów śmiercionośnej zwady.
Wyrósł również cały zastęp trębaczy; ci, zaczerpnąwszy po raz pierwszy powietrza w płuca, przyłożyli do ust swe miedziane surmy i zatrąbili potężne, ogłuszające larum. I cała równina, dotąd tak cicha i odludna, rozbrzmiewała szczękiem i brzękiem oręża, zgiełkiem bojowej muzyki i gniewnymi głosami mężów. Wyglądali tak wściekle, że Kadmos nie zdziwiłby
się, gdyby wymordowali cały świat. Jakżeby się ucieszył wielki wódz mając korzec smoczych
zębów na siew!
– Kadmosie – przemówił ten sam głos, który usłyszał przed chwilą – rzuć kamień w środek
tych zbrojnych.
Kadmos schwycił duży kamień, cisnął go w środek tych zrodzonych z łona ziemi zastępów
i zobaczył, jak kamień uderza w pancerz olbrzymiego, dzikiego wojownika. Ten, gdy tylko
poczuł cios, natychmiast uznał, że ktoś go uderzył, i uniósłszy swój miecz zadał najbliższemu
sąsiadowi cios, który rozpłatał jego hełm na dwoje, a jego samego powalił na ziemię. W
mgnieniu oka ci, którzy stali najbliżej poległego wojownika, zaczęli walkę na miecze i
włócznie. Zamieszanie robiło się coraz większe, każdy powalał swego brata i był sam zaraz
obalany, nim zdążył nacieszyć się zwycięstwem. Trębacze trąbili coraz piskliwiej, każdy z
żołnierzy wykrzykiwał bojowe okrzyki i nieraz padał z nimi na ustach. Był to najdziwniejszy
pokaz bezsensownej wściekłości i bezmyślnej zbrodni. jaki oko ludzkie kiedykolwiek widziało; ale właściwie nie było to ani głupsze, ani bardziej zbrodnicze niż tysiąc innych bitew
stoczonych od tej pory, w których ludzie zabijali swych braci tak samo bez powodu jak dzieci
smoczych zębów. Należy także pamiętać, że dzieci smoka zostały stworzone tylko dla tego
celu, natomiast inni śmiertelni rodzą się, by się kochać i wspomagać nawzajem.
I szalała ta pamiętna bitwa, aż pole pokryło się przybranymi w hełmy głowami, które zostały odcięte od tułowia. Z tysięcy które rozpoczęły walkę, zostało tylko pięciu ludzi. Ci po-
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śpieszyli teraz z różnych stron równiny i spotkawszy się w jej środku, skrzyżowali miecze i
zadawali sobie ciosy z okrutną zawziętością.
– Kadmosie – zabrzmiał ten sam głos – rozkaż tym pięciu wojownikom, by zaprzestali
walki. Pomogą ci zbudować miasto,
Nie wahając się ani chwili Kadmos wysunął się do przodu z miną króla i wodza i kładąc
między nich swój obnażony miecz przemówił do wojowników tonem surowym i rozkazującym:
– Zaprzestańcie walki!
I natychmiast, czując, że muszą być mu posłuszni, wszyscy pozostali synowie smoczych
zębów zasalutowali mu mieczami, schowali je do pochwy i ustawili się w szeregu przed
Kadmosem, patrząc na niego uważnie, jak żołnierze patrzą na swego dowódcę, gdy oczekują
komendy.
Tych pięciu narodziło się zapewne z największych zębów smoka, byli bowiem najodważniejsi i najwięksi z całej armii. Byli to niemal olbrzymi – musieli nimi być, bo inaczej nigdy
by nie przeżyli tak straszliwej walki. Wciąż jeszcze wyglądali bardzo groźnie, a kiedy Kadmos nie patrzył w ich stronę, spoglądali na siebie z błyskiem wściekłości w oczach. Ciekawe
było również, że ziemia, z której łona tak niedawno wyszli, przywarła gdzieniegdzie do ich
pancerzy, a nawet pobrudziła im twarze; podobnie (jak zapewne widzieliście nieraz) oblepia
ona buraki czy marchew, świeżo wyciągnięte z ich rodzimej gleby. Sam Kadmos nie bardzo
wiedział, czy uważać ich za ludzi, czy może za jakiś dziwny gatunek jarzyny; chociaż na ogół
musiał uznać, że mają w sobie naturę ludzką, skoro są tak bardzo rozmiłowani w trąbach i
orężu i tak chętni do przelewania krwi.
Wpatrywali się poważnie w jego twarz, czekając na dalsze rozkazy i najwidoczniej nie
pragnąc niczego innego, jak tylko iść za nim z jednego pola bitwy na drugie, i tak po całym
świecie. Ale Kadmos był mądrzejszy niż te z ziemi zrodzone stwory, w których żyła dzikość
smoka, i lepiej wiedział, jak wykorzystać ich silę i zaciętość.
– Posłuchajcie mnie! – rzekł. – Potężne z was chłopy, więc musicie się na coś przydać!
Tymi wielkimi mieczami narąbcie kamieni i pomóżcie mi zbudować miasto.
Pięciu wojaków zaczęło trochę sarkać, mrucząc, że ich sprawą jest burzyć miasta, a nie
budować. Ale Kadmos spojrzał na nich surowo i przemówił do nich ostrym, władczym tonem, tak iż uznali w nim swego pana i nigdy więcej nie próbowali lekceważyć jego rozkazów.
Zabrali się na serio do dzieła i pracowali tak pilnie, że w bardzo krótkim czasie zaczęło wyrastać miasto. Z początku, co prawda, budowniczowie byli bardzo kłótliwi. Na kształt nieokiełznanych zwierząt na pewno skoczyliby sobie do gardła, gdyby Kadmos nie czuwał i nie poskramiał groźnego starego smoka, który czaił się na dnie ich mózgów, ilekroć dostrzegł jego
cień w ich dzikich oczach. Lecz z biegiem lat przywykli do uczciwej pracy i byli dość rozsądni, by zrozumieć, że o wiele przyjemniej jest żyć w spokoju i pomagać bliźniemu niż atakować go ostrym mieczem. Być może mamy prawo żywić nadzieję, że pozostała ludzkość stanie
się z czasem tak mądra i zgodna jak tych pięciu umorusanych ziemią wojowników, którzy
zrodzili się ze smoczych zębów.
I tak powstało miasto, a w nim dom każdego z pięciu budowniczych. Jedynie pałac Kadmosa nie był jeszcze wzniesiony, bo zostawili go na sarn ostatek, zamierzając zastosować w
nim najnowsze zdobycze architektury, tak aby był nie tylko piękny i okazały, lecz również
bardzo wygodny. Skończywszy wszystkie prace poszli wcześnie na spoczynek, zamierzając
wstać o świcie i przed nocą położyć przynajmniej fundamenty pod nową budowlę. Ale jak
wam się zdaje, co ujrzał Kadmos, kiedy wstał nazajutrz i udał się na miejsce, gdzie miał stanąć pałac, a jego pięciu krzepkich robotników kroczyło w szeregu w ślad za nim?
Cóż by innego, jeśli nie najwspanialszy pałac, jaki ludzkie oko widziało! Był zbudowany z
marmuru i innych pięknych gatunków kamienia i wyrastał wysoko pod chmury; miał wspaniałą kopułę, portyk na froncie i rzeźbione kolumny, i wszystko, co powinno znaleźć się w
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pałacu potężnego władcy. A wyrósł z ziemi w czasie tak krótkim jak narodziny zbrojnych
zastępów, które wykluły się z zębów smoka; co dziwniejsza, nikt nigdy nie zasiał ani jednego
nasiona tej okazałej budowli.
Ujrzawszy kopułę przepięknie wyzłoconą słońcem poranka, pięciu budowniczych zakrzyknęło wielkim głosem:
– Niech długo żyje król Kadmos w swoim pięknym pałacu!
Nowy król, a wraz z nim jego pięciu wiernych poddanych z kilofami na ramieniu, maszerujących w szeregu (bo zachowywali się jeszcze po żołniersku, zgodnie ze swą naturą), weszli
na stopnie pałacu. Stanąwszy u wejścia wpatrzyli się w długą perspektywę wyniosłych kolumn, ciągnących się od krańca do krańca ogromnej sali. Na jej odległym końcu Kadmos ujrzał zbliżającą się z wolna ku niemu postać kobiecą, cudownie piękną i okrytą królewską purpurą, w wysadzanej brylantami koronie na puklach złotych włosów i przebogatym naszyjniku.
Serce zadrżało mu z zachwytu. Wyobraził sobie, że jest to jego dawno zaginiona siostra Europa, dziś już dorosła kobieta, która przybywa, aby dać mu szczęście i słodką siostrzaną miłością wynagrodzić wszystek trud, jaki podjął poszukując jej po całym świecie od chwili, gdy
opuścił pałac króla Agenora, by wynagrodzić łzy wylane przy rozstaniu z Feniksem, Kiliksem
i Tazosem, a także ból serdeczny, który kazał znienawidzić świat nad grobem ukochanej matki.
Lecz kiedy podszedł bliżej, by powitać piękną nieznajomą, zobaczył, że jej rysy nie są mu
znane, jakkolwiek w tej krótkiej chwili, jakiej potrzebował na przejście przez salę, już poczuł,
że nawiązała się między nimi nić sympatii.
– Nie, Kadmosie – odezwał się ten sam głos, który słyszał na polu bitwy – to nie jest twoja
ukochana siostra Europa, której tak wiernie szukałeś po całym szerokim świecie. To Harmonia, córka niebios, która została ci dana w miejsce siostry i braci, i przyjaciela, i matki. W niej
jednej znajdziesz wszystkich, których kochałeś.
Tak więc król Kadmos zamieszkał w pałacu wraz ze swoją nową przyjaciółką Harmonią i
było mu bardzo wygodnie w tej wspaniałej siedzibie, chociaż niewątpliwie czułby się równie
dobrze, jeżeli nie lepiej, w najskromniejszej chatce przy drodze. Nie upłynęło wiele lat, gdy
pojawiła się tam gromadka rumianych dzieciaków (chociaż skąd się one tam wzięły, na zawsze pozostanie dla mnie tajemnicą), które bawiły się w wielkiej sali i na marmurowych stopniach pałacu i radośnie biegły na spotkanie króla Kadmosa, kiedy odrywał się od spraw państwowych, aby się z nimi pobawić. Nazywały go ojcem, a królową Harmonię matką. Pięciu
starych wojaków z pokolenia smoka bardzo się przywiązało do małych urwisów i niezmordowanie uczyło ich nosić kije na ramieniu, machać drewnianymi mieczami i maszerować w
wojskowym ordynku, grać na blaszanej trąbce i wybijać ogłuszające werble na małym bębenku.
Aby jednak w charakterze jego dzieci nie było zbyt wielu śladów smoczych zębów, król
Kadmos odrywał się od swych królewskich zajęć, znajdując zawsze czas na uczenie ich abecadła – które wynalazł na ich użytek i za które nasi mali ludkowie bardzo często, obawiam
się, nie są mu tak wdzięczni, jak powinni.
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Pałac Cyrce
Niektórzy z was słyszeli zapewne o mądrym królu Ulissesie i o jego wyprawie pod Troję, i
jak po zdobyciu i spaleniu tego słynnego miasta Ulisses spędził dziesięć długich lat szukając
drogi powrotnej do swojego małego królestwa Itaki. Kiedyś w czasie tej nużącej podróży
Ulisses przybił do brzegu wyspy, która wydała mu się bardzo zielona i sympatyczna, ale której nazwy nie znał. Było to bowiem wkrótce po tym, jak zaskoczył go straszliwy huragan, a
raczej wiele huraganów naraz, które zapędziły flotę w tę obcą część morza, gdzie nie pływał
nigdy ani on sam, ani żaden z jego żeglarzy. Wina za to nieszczęście spada w całości na niemądrą ciekawość jego towarzyszy, którzy – gdy Ulisses spał – otworzyli kilka grubych worków skórzanych, gdzie, jak przypuszczali, był ukryty cenny skarb. Ale w każdym z tych opasłych worków król Eol, władca wiatrów, uwięził po jednej burzy i zawiązane dał je Ulissesowi na przechowanie, aby ten miał pewność, że dopłynie szczęśliwie do Itaki. Gdy żeglarze
rozluźnili sznurki, wypadły ze środka gwiżdżące podmuchy wiatru i wybieliwszy morze pianą
rozpędziły statki na wszystkie strony, nikt nie wiedział dokąd.
Zaledwie Ulisses uszedł przed tym niebezpieczeństwem, wpadł w jeszcze gorsze tarapaty.
Huragan zapędził go do miejscowości zwanej – o czym dowiedział się później – Lestrygonia,
gdzie pewne olbrzymie potwory zjadły wielu spośród jego towarzyszy i zatopiły wszystkie
statki prócz tego, na którym on sam się znajdował, rzucając na nie z nabrzeżnych skał ogromne mnóstwo głazów. Nie dziwicie się zapewne, że po tylu złych przygodach król Ulisses był
rad zakotwiczyć swój skołatany przez burze statek w cichej zatoczce u brzegu zielonej wyspy,
o której wspomniałem wam na początku.
Ale Ulissesowi groziło kolejno tyle niebezpieczeństw ze strony olbrzymów, a także jednookich Cyklopów i potworów zamieszkujących ziemię i morze, że po prostu nie mógł się nie
lękać czegoś złego nawet w tym miłym i pozornie odludnym zakątku. Z tej przyczyny nieszczęśni, wysmagani przez wichry podróżnicy siedzieli całe dwa dni cicho i albo nie opuszczali statku, albo przemykali się chyłkiem pod nadbrzeżnymi skałami; żeby zaś utrzymać się
przy życiu, wygrzebywali z piasku skorupiaki i szukali choćby najmniejszych strużek słodkiej
wody płynącej ku morzu.
Ale zanim minęły te dwa dni, obrzydło im takie życie; bo ludzie ze świty króla Ulissesa
byli, co warto zapamiętać, straszliwymi obżartuchami i jeżeli nie otrzymywali posiłków o
przepisowych porach, a także o porach nieprzepisowych, natychmiast zaczynali narzekać. W
końcu zapasy żywności wyczerpały się prawie do cna i coraz trudniej było znaleźć skorupiaki, musieli więc wybrać między śmiercią głodową a ryzykowną wyprawą w głąb wyspy,
gdzie miał może swe legowisko jakiś olbrzymi trzygłowy smok lub inny straszliwy potwór.
Takie bezkształtne poczwary były bardzo w tamtych czasach liczne i każdy, kto rozpoczynał
podróż morzem czy lądem, podejmował mniejsze lub większe ryzyko śmierci w ich paszczękach.
Ale król Ulisses był człowiekiem zarówno odważnym, jak przezornym; rankiem trzeciego
dnia postanowił przekonać się, jaka jest ta wyspa i czy istnieje możliwość zdobycia żywności
dla wygłodniałej załogi. Wziął więc włócznię do ręki i wdrapawszy się na skalny szczyt rozejrzał się po okolicy. W oddali, pośrodku wyspy, dojrzał okazałe wieże budowli wyglądającej jak pałac, zbudowanej z śnieżnobiałego marmuru i okolonej gajem wysokich drzew. Gru-
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be konary tych drzew rozpościerały się w poprzek frontonu budowli i zasłaniały pałac co
najmniej w połowie, ale już ta sama część, którą Ulisses widział, kazała mu przypuszczać, że
jest to budowla przestronna i niezwykle piękna, prawdopodobnie rezydencja jakiegoś możnego szlachcica czy księcia. Z komina ulatywała wijąca się wstęga dymu, co dla Ulissesa było
najmilszym szczegółem w tym krajobrazie. Bo gęstość dymu nasuwała słuszne przypuszczenie, że w kuchni pali się raźny ogień i że w porze obiadowej będzie podany obfity posiłek dla
mieszkańców pałacu i gości, którzy mogliby zjawić się u stołu.
Mając przed sobą tak miłą perspektywę Ulisses pomyślał, że zrobi najlepiej, jeśli pójdzie
prosto do bram pałacu i powie właścicielowi, że niedaleko jest załoga rozbitego statku, nieszczęśni żeglarze, którzy od dwóch dni nie jedli nic prócz kilku małży i ostryg i będą
wdzięczni za odrobinę pożywienia. A ten szlachcic czy książę musiałby być bardzo skąpym
sknerą, gdyby po skończeniu uczty nie poczęstował ich przynajmniej okruchami ze swojego
stołu.
Radując się tą myślą król Ulisses zrobił kilka kroków w kierunku pałacu, gdy nagle z gałęzi pobliskiego drzewa rozległ się głośny świergot. W chwilę później nadleciał ptak i krążył
nad głową Ulissesa niemal dotykając skrzydłami jego twarzy. Był to bardzo ładny mały ptaszek, pierś i skrzydła miał purpurowe, nóżki żółte, na szyi jakby kryzę ze złotych piór, na
łebku zaś złotą kitę, która wyglądała jak miniaturowa korona. Ulisses usiłował złapać ptaka.
Ale ptak odfrunął zręcznie z zasięgu jego ręki, cały czas ćwierkając żałośnie, jak gdyby mógł
opowiedzieć bardzo smutną historię, gdyby tylko znał ludzką mowę. Ulisses próbował go
odegnać, ale ptak przysiadał na gałęzi następnego drzewa, a gdy tylko Ulisses zdradzał zamiar
pójścia dalej w kierunku pałacu, znowu zaczynał krążyć nad jego głową i ćwierkać żałośnie.
– Czy chcesz mi coś powiedzieć, mały ptaszku? – spytał Ulisses.
I był gotów wysłuchać uważnie tego, co ptak miałby mu do zakomunikowania. Bo pod
murami Troi i gdzie indziej działy się na jego oczach tak dziwne rzeczy, że Ulisses nie widziałby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby to pierzaste stworzenie przemówiło ludzkim głosem.
– Pip! – zaćwierkał ptaszek. – Pip, pip, pip! – I nie chciał powiedzieć więcej nic, tylko
wciąż od nowa powtarzał melancholijnym tonem swoje: – Pip, pip, pip! – Ale wystarczyło,
żeby Ulisses postąpił kilka kroków naprzód, a ptak wpadał w wielki popłoch i bijąc niespokojnie skrzydłami starał się, jak mógł, zmusić go do odwrotu. Patrząc na to niezrozumiałe
zachowanie Ulisses doszedł w końcu do wniosku, że ptak wie o jakimś oczekującym go niebezpieczeństwie, które z pewnością musi być niebezpieczeństwem straszliwym, skoro nawet
w tym małym stworzonku budziło uczucie litości dla ludzkiej istoty. Wobec tego Ulisses postanowił wrócić chwilowo na statek i opowiedzieć swoim towarzyszom o tym, co widział.
To najwyraźniej zadowoliło ptaszka. Gdy Ulisses zawrócił, ptaszek natychmiast pofrunął
na pień pobliskiego drzewa i zaczął długim, ostrym dziobem wydłubywać owady z kory; był
to bowiem, zapamiętajcie sobie, dzięcioł i zdobywał pożywienie w taki sam sposób, w jaki je
zdobywają inne odmiany dzięciołów. Ale stukając w korę purpurowy ptaszek przypominał
sobie co rusz o jakimś swoim tajemnym smutku i powtarzał żałośnie: – Pip, pip, pip!
W drodze powrotnej Ulisses miał szczęście zabić uderzeniem włóczni dużego jelenia. Zarzuciwszy go na plecy (był bowiem człowiekiem niezwykłej siły), wlókł za sobą na sam
brzeg, tam zaś rzucił na ziemię przed wygłodniałymi żeglarzami. Wspominałem wam już, jak
bardzo żarłoczni byli niektórzy spośród towarzyszy króla Ulissesa. Z tego, co o nich wiadomo, można wyciągnąć wniosek, że ich ulubionym pożywieniem była wieprzowina, którą się
bezustannie karmili. W końcu spora część ich substancji fizycznej składała się z mięsa świńskiego, a usposobieniem i temperamentem też upodobnili się do świń. Jednakże potrawa z
dziczyzny była dla nich nie do pogardzenia, zwłaszcza że żywili się tak długo małżami i
ostrygami. Zobaczywszy więc ubitą sztukę, pomacali ze znawstwem jej żebra i nie tracąc czasu rozpalili ognisko z drewna naniesionego przez fale. Resztę dnia spędzili na ucztowaniu; a
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jeśli te obżartuchy wstały od stołu o zachodzie słońca, to jedynie z tej przyczyny, że oskubały
kości biednego zwierzęcia do czysta.
Nazajutrz rano apetyty mieli znów wyostrzone i spoglądali na Ulissesa takim wzrokiem,
jak gdyby oczekiwali, że wdrapie się znów na szczyt skały i wróci niosąc na plecach następnego tłustego jelenia. Ale zamiast wyruszyć na łowy Ulisses wezwał do siebie całą drużynę i
powiedział, że próżne byłyby nadzieje, iż będzie co dzień zabijał jelenia na obiad dla nich i że
wobec tego należałoby obmyślić jakiś inny sposób zaspokojenia ich głodu.
– Otóż – powiedział – przekonałem się wczoraj, będąc na szczycie skały, że ta wyspa jest
zamieszkana. W znacznej odległości od brzegu stoi marmurowy pałac, chyba bardzo obszerny. Z jego komina wydobywały się duże kłęby dymu.
– Aha – zaczęli mamrotać niektórzy towarzysze Ulissesa. – Ten dym pochodził z ognia
rozpalonego w kuchni. Na rożnie obracało się dobre obiadowe mięsiwo i dzisiaj zapewne
będzie się obracać nie gorsze.
– Nie zapominajcie jednak, dobrzy przyjaciele – ciągnął przezorny Ulisses – o strasznej
przygodzie, która nas spotkała w jaskini Cyklopa Polifema. Czyż zamiast pożywić się swoim
zwykłym mlecznym wiktem nie pożarł on dwóch naszych towarzyszy na wieczerzę, dwóch
dalszych na śniadanie i znowu dwóch wieczorem? Wydaje mi się, że go wciąż widzę, tego
szkaradnego potwora, jak wodzi po nas swoim czerwonym okiem umieszczonym na środku
czoła i wybiera co tłustszych. I czyż zaledwie kilka dni temu nie wpadliśmy w ręce króla Lestrygonów i tych innych przerażających olbrzymów, jego poddanych, którzy pożarli więcej
naszych żeglarzy, niż nas jest w tej chwili? Powiem wam, że jeśli pójdziemy teraz do tego
pałacu, bez wątpienia zjawimy się przy stole; ale czy w charakterze biesiadników, czy też
potraw na półmiskach, jest to pytanie, nad którym warto się zastanowić.
– Czy tak, czy siak – wołali niektórzy spośród najgłodniejszych – będzie to lepsze niż
śmierć głodowa! Zwłaszcza gdyby istniała pewność, że będziemy wpierw dobrze utuczeni, a
potem smacznie ugotowani.
– To sprawa gustu – powiedział król Ulisses. – Osobiście nie pogodzi mnie z myślą o wyłożeniu mojej osoby na półmisek ani najstaranniejsze utuczenie, ani najsmaczniejsze ugotowanie.
Dlatego proponuję, ażebyśmy się podzielili na dwie równe grupy i przez losowanie ustalili,
która z nich uda się do pałacu i poprosi o żywność i pomoc. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze,
będziemy uratowani. Jeżeli nie i jeśli mieszkańcy okażą się tak niegościnni jak Polifem czy
Lestrygonowie, wtedy tylko połowa z nas zginie, a połowa wsiądzie na statek i ucieknie.
Ponieważ nie było głosów sprzeciwu, Ulisses porachował swoją załogę i przekonał się, że
wraz z nim jest ich czterdziestu sześciu ludzi. Następnie odliczył dwudziestu dwóch i postawił na ich czele Eurylochosa, jednego z najwyższych rangą oficerów, który pod względem
mądrości ustępował tylko jemu. Sam Ulisses objął komendę nad pozostałą grupą dwudziestu
dwóch żeglarzy. Teraz z kolei zdjął hełm i włożył do środka dwie muszle; na jednej było napisane: „Idź”, na drugiej: „Zostań”. Kto inny podtrzymał hełm, a Ulisses i Eurylochos wyciągnęli po muszli; słowo „Idź” znajdowało się na tej muszli, którą wyciągnął Eurylochos. W ten
sposób los rozstrzygnął, że Ulisses ze swoją drużyną zostanie na brzegu, a tymczasem drużyna Eurylochosa zbada, czego mogą się spodziewać w tajemniczym pałacu. Ponieważ nie było
innego wyjścia, Eurylochos natychmiast puścił się w drogę na czele swoich dwudziestu
dwóch żeglarzy, odchodzili oni w nastroju bardzo melancholijnym pozostawiając swoich
przyjaciół w niewiele lepszym stanie ducha.
Zaledwie wdrapali się na wierzchołek skały, dostrzegli wysokie marmurowe wieże pałacu,
śnieżnobiałe, wyłaniające się z pięknego, zielonego cienia drzew, które je otaczały. Gęsty
dym buchał z komina na tyłach budowli. Dym ten wzbijał się wysoko w niebo, gdzie porywał
go wietrzyk i pędził w kierunku morza tuż nad głowami zgłodniałych żeglarzy. Ludzie z wyostrzonymi apetytami mają też wyostrzony węch na wszelkie smakowite zapachy niesione
wiatrem.
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– To jest dym z kuchni! – zawołał jeden z żeglarzy zadzierając nosa najwyżej, jak mógł, i
niuchając pożądliwie. – I jakem jest półżywy z głodu wędrownik, czuję w nim zapach pieczonego mięsiwa!
– Wieprz, pieczony wieprz! – dodał inny. – Ach, smakowity maleńki prosiaczek! Na myśl
o nim ślinka napływa mi do ust!
– W drogę! – wołali inni. – Bo inaczej spóźnimy się na dobre jadło!
Ale zaledwie odeszli kilka kroków od krawędzi skały, nadleciał bijąc skrzydełkami maleńki ptaszek. Był to ten sam śliczny ptaszek o purpurowej piersi i skrzydełkach, żółtych nóżkach, złotej kryzie na szyi i złotej kicie przypominającej koronę, którego zachowanie tak zadziwiło Ulissesa. Ptaszek krążył nad Eurylochosem niemal muskając mu skrzydełkami twarz.
– Pip, pip, pip! – zaświergotał ptaszek.
Tak żałośnie rozumny był to dźwięk, iż mogło się zdawać, że ptaszkowi pęknie serce, ponieważ chce im zdradzić jakiś straszliwy sekret, a rozporządza tylko tą jedną ubożuchną nutą.
– Mój śliczny ptaszku – powiedział Eurylochos, był bowiem człowiekiem przezornym i
nie zamykał oczu na żadne oznaki zapowiadające nieszczęście. – Śliczny ptaszku, kto cię tu
przysłał? I jaką wieść nam przynosisz?
– Pip, pip, pip! – odparł ptaszek bardzo żałośnie.
A następnie pofrunął na brzeg skały i obejrzał się na nich, jak gdyby bardzo gorąco pragnął, żeby wrócili tam, skąd przyszli. Eurylochos wraz z kilku towarzyszami był skłonny zawrócić. Zbudziło się w nich podejrzenie, iż purpurowy ptaszek wie o jakiejś złej przygodzie,
która spotka ich w pałacu, i że ta wiedza przenika jego beztroską ptasią duszyczkę ludzkim
żalem i współczuciem. Ale pozostali żeglarze wciągali w nozdrza zapach dymu z kuchni pałacowej i szydzili z myśli powrotu na statek. Jeden z nich, brutalniejszy od reszty towarzyszy
i największy żarłok w całej załodze, powiedział rzecz tak okrutną i nikczemną, iż dziwię się
doprawdy, że pod wpływem samej tej myśli nie przybrał kształtu dzikiego zwierzęcia, którym
był z natury.
– Ten wstrętny i zuchwały ptak – powiedział – byłby wyszukanym smakołykiem na początek obiadu. Ot, jeden tłusty kąsek rozpływający się w ustach. Jeżeli się do mnie zbliży,
schwytam go i dam pałacowemu kucharzowi, żeby go upiekł na rożnie.
Zaledwie te słowa zostały wypowiedziane, purpurowy ptaszek odfrunął wołając: – Pip,
pip, pip! – jeszcze żałośniej niż kiedykolwiek przedtem.
– Ten ptak – oznajmił Eurylochos – wie znacznie więcej, niż my wiemy o tym, co nas czeka w pałacu.
– Zatem chodźmy! – zawołali jego towarzysze. – A wkrótce będziemy wiedzieli nie mniej
od niego.
Drużyna podążyła więc przez zielony i miły gaj. Co rusz migał im zza drzew marmurowy
pałac, który wydawał się coraz piękniejszy, w miarę jak się do niego zbliżali. Niebawem wyszli na szeroką ścieżkę, bardzo starannie utrzymaną, która wiła się przed nimi pocięta smugami słońca, poznaczona złocistymi plamkami drżącymi wśród głębokiego cienia wysokich
drzew. Ścieżka była wysadzona wielką mnogością pięknie pachnących kwiatów, jakich żeglarze nigdy dotąd nie widzieli. Kwiaty były tak rozrosłe i piękne, że jeśli rosły tu dziko, wyspa
musiała być ogrodem kwiatowym całej ziemi; jeśli zaś przesadzono je tu z jakichś innych
stref, to chyba tylko z Wysp Szczęśliwych, które leżą u złotych wrót zachodzącego słońca.
– Bardzo dużo mozołu zmarnotrawiono w głupi sposób na hodowlę tych kwiatów – zauważył jeden z żeglarzy, a przytaczam wam jego słowa, żebyście pamiętali, jakimi żarłokami
byli ci ludzie. – Gdybym ja był właścicielem tego pałacu, przykazałbym mojemu ogrodnikowi hodować same wonne zioła na nadzienie do pieczeni i na przyprawy do mięsiw duszonych.
– Mądrze powiedziane! – zawołali inni. – Ale zaręczamy ci, że na tyłach pałacu znajduje
się ogród warzywny.
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W pewnym miejscu ujrzeli kryształowe źródło, przystanęli więc, żeby się napić (z braku
trunku, który znacznie woleli). Spoglądając w dół zobaczyli swoje twarze, ale tak dziwacznie
zniekształcone przez ruch wody bijącej w źródełku, że wszyscy śmieli się z siebie samych i
swoich towarzyszy. Tak doprawdy komiczne były te ich podobizny, że śmieli się w głos i
chociaż usiłowali znów odzyskać powagę, w żaden sposób nie mogli.
A wypiwszy wodę stali się jeszcze weselsi.
– Czuję w tym smak beczułki po winie – powiedział jeden mlaskając.
– Pośpieszmy się! – wołali inni. – Znajdziemy w pałacu beczułki pełne wina, a będzie ono
smaczniejsze od najsmaczniejszej wody źródlanej.
Przyśpieszyli więc kroku i idąc brykali z radości na myśl o smakowitej uczcie, w której
mieli nadzieję uczestniczyć. Ale Eurylochos powiedział, że czuje się tak, jak gdyby szedł we
śnie.
– Jeśli nie śpię – dodał – to moim zdaniem spotka nas niebawem dziwniejsza przygoda niż
wszystko to, co nam się przydarzyło w jaskini Polifema czy pośród ludożerczych olbrzymów
Lestrygonów, czy wreszcie w pałacu wichrów króla Eola, stojącym na wyspie otoczonej mosiężnymi murami. To senne uczucie ogarnia mnie zawsze na chwilę przed wszelkiego rodzaju
cudownymi zdarzeniami. Posłuchajcie mojej rady i zawróćcie.
– Nie, nie! – odparli jego kompani pociągając nosami, bo zapach kuchenny był bardzo wyraźny.
– Nie zawrócilibyśmy nawet wtedy, gdybyśmy mieli pewność, że król Lestrygonów, tak
wielki jak góra, siedzi po jednej stronie stołu, a po drugiej Cyklop Polifem.
W końcu ujrzeli pałac, który okazał się budowlą bardzo dużą i wysoką, z wielu lekkimi
wieżyczkami na dachu. Chociaż było południe i marmurowy fronton skrzył się w promieniach
słońca, to jednak ze względu na śnieżną biel i fantastyczną architekturę pałac wydawał się
nierealny jak kwiaty szronu na szybach albo jak zarysy zamków, które w księżycową noc
widujemy pośród chmur na niebie. Ale właśnie wtedy wiatr wionął między podróżników kłąb
dymu z kuchennego komina i każdy z nich poczuł zapach tej potrawy, którą najbardziej lubił;
wciągnąwszy woń w nozdrza pomyśleli, że wszystko inne to fantazja, a w rzeczywistości istnieje tylko ten pałac i ta uczta pod jego dachem, najwyraźniej gotowa do podania.
Wobec tego zaczęli iść spiesznie w kierunku portalu, ale zanim doszli do polowy rozległego trawnika, wypadło im naprzeciw stado lwów, tygrysów i wilków. Żeglarze cofnęli się w
popłochu pewni już teraz, że zostaną rozerwani na strzępy i pożarci. Ale ku ich radości i
zdumieniu te dzikie bestie brykały tylko dokoła nich, machając ogonami, podsuwając łby do
klepania i głaskania i zachowując się tak, jak się zachowują dobrze ułożone psy, gdy chcą
wyrazić radość na widok swojego pana czy jego przyjaciół. Największy lew lizał stopy Eurylochosowi, a wszystkie inne lwy, wszystkie inne wilki i tygrysy wybrały sobie po jednym z
jego dwudziestu dwóch towarzyszy i łasiły się do nich, jak gdyby ludzie ci byli im milsi od
kości wołowej.
Ale mimo to Eurylochos miał wrażenie, że widzi w ich ślepiach coś groźnego i dzikiego; i
nie byłby zdziwiony, gdyby poczuł nagle w ciele straszliwe pazury ogromnego lwa ani gdyby
zobaczył tygrysy szykujące się do zabójczego skoku czy wilki chwytające za gardło ludzi,
przed którymi się płaszczyły. Bo ich łagodność wydawała się nierzeczywista, sprzeczna z
naturą; a dzikość była tak prawdziwa, jak ich kły i pazury.
Niemniej jednak mężczyźni przeszli bezpiecznie trawnik, odprowadzani przez baraszkujące wokół nich zwierzęta, które nie czyniły im najmniejszej krzywdy; ale gdy wchodzili na
stopnie pałacu, usłyszelibyście może cichy pomruk, zwłaszcza między walkami, jak gdyby
zrobiło im się nagle żal, że przepuściły tych obcych nawet nie skosztowawszy ich smaku.
Teraz Eurylochos i jego świta przeszli pod wysokim portalem i przez otwarte drzwi zajrzeli do wnętrza pałacu. Zobaczyli przed sobą obszerną sień i na jej środku fontannę bijącą
pod sufit z marmurowej misy i opadającą z nie milknącym pluskiem. Strumień wody tryska-
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jący do góry przybierał wciąż nowe kształty, niezbyt może wyraźne, ale dostatecznie oczywiste, aby człowiek z żywą wyobraźnią rozpoznał w nich to, czym były. Raz ukazywała się postać mężczyzny w długiej szacie, której puszysta białość była utkana z wodnej piany, to znów
lew albo tygrys, albo wilk, albo osioł, albo, nie mniej często niż inne zwierzęta, wieprz tarzający się w marmurowej misie jak w chlewie. Było to za sprawą albo siły magicznej, albo jakiejś bardzo osobliwej maszynerii, że tryskający do góry strumień wody przybierał rozmaite
kształty. Ale zanim obcy przybysze zdążyli przyjrzeć się dokładniej temu zadziwiającemu
zjawisku, dźwięk słodki i miły dla ucha przyciągnął ich uwagę. Niewieści głos śpiewał melodyjnie w innej sali pałacu, mieszając się ze szmerem krosien, przy których zapewne siedziała
niewiasta, tkając ozdobną wzorzystą materię i wplatając pełne słodyczy niskie i wysokie tony
w bogatą tkaninę harmonii.
Po chwili pieśń umilkła; i nagle odezwało się kilka kobiecych głosów, lekkich i wesołych,
rozmowa przeplatana od czasu do czasu wybuchami śmiechu, jak się to często słyszy, gdy
kilka młodych kobiet siedzi razem przy pracy.
– Jakże słodka była to pieśń! – wykrzyknął jeden z żeglarzy.
– Zbyt doprawdy słodka – odparł Eurylochos potrząsając głową. – Choć nie tak słodka, jak
pieśń syren, które chciały nas zwabić na skały, aby nasz statek rozbił się, a nasze kości bielały
na brzegu.
– Ale posłuchajcie miłych głosów tych niewiast i brzęku krosien, gdy czółenka przelatują z
lewa na prawo – powiedział inny z jego towarzyszy.
– Jakże miły, rodzinny, domowy jest to dźwięk! Ach, zanim się zaczęło to nużące oblężenie Troi, słyszałem szmer głosów kobiecych i brzęk krosien pod własnym dachem. Czy już
nigdy ich nie usłyszę? Czy nigdy nie skosztuję tych apetycznych, smacznych potraw, które
umiała przyrządzać moja droga żona?
– Sza! Tutaj, lepiej nas nakarmią – dorzucił inny. – Ale jak niewinnie te niewiasty szczebioczą! Nie podejrzewają nawet, że je słyszymy! I zwróćcie uwagę na ten najdźwięczniejszy
głos, tak miły i poufały, a jednak posiadający chyba powagę władzy. Stańmy natychmiast
przed obliczem tej niewiasty. Jakaż krzywda może spotkać nas, wojowników i żeglarzy, ze
strony pani tego pałacu?
– Pamiętajcie – powiedział Eurylochos – że młode dziewczę zwabiło trzech naszych przyjaciół do pałacu króla Lestrygonów, który w mgnieniu oka zjadł jednego z nich.
Żadne jednak przestrogi, żadne perswazje nie podziałały na towarzyszy Eurylochosa. Podeszli do składanych drzwi na drugim końcu sieni i otworzywszy je szeroko wkroczyli do
następnej sali. Tymczasem Eurylochos ukrył się za kolumną. Gdy przez moment drzwi stały
otworem, zdołał dojrzeć bardzo piękną niewiastę wstającą od krosien i wychodzącą naprzeciw nieszczęsnym, umęczonym żeglarzom z gościnnym uśmiechem i ręką wyciągniętą na
powitanie. Poza nią były w sali cztery inne młode niewiasty, które wziąwszy się za ręce podbiegły do obcych przybyszów wesołym tanecznym krokiem i złożyły przed nimi głębokie
ukłony. Urodą niewiele ustępowały damie, która wydawała się być ich panią. Ale Eurylochos
uroił sobie, że jedna ma zielone włosy koloru morza, że obcisły stanik drugiej przypomina
korę drzewa i że w wyglądzie dwóch pozostałych też jest coś bardzo osobliwego, chociaż w
ciągu tej krótkiej chwili, gdy im się przyglądał, nie umiałby określić, co to takiego.
Składane drzwi zamknęły się i Eurylochos został sam. Stał za kolumną w pustej sieni. Tam
czekał, aż poczuł się bardzo zmęczony, i skwapliwie łowił uchem wszystkie dźwięki, nie
usłyszał jednak nic, co by mu pomogło odgadnąć, jaki los spotkał jego przyjaciół. Słyszał, to
prawda, odgłos kroków w innych komnatach pałacu. Potem dobiegł go brzęk srebrnych czy
może złotych talerzy i przywiódł mu na myśl wspaniałą ucztę w okazałej komnacie jadalnej.
Ale po jakimś czasie usłyszał przeraźliwy kwik i chrząkanie, i odgłosy nagłej bieganiny, jak
gdyby małe, twarde kopyta uderzały w marmurową posadzkę, podczas gdy pani i jej cztery
służki krzyczały wszystkie naraz głosami nabrzmiałymi gniewem i szyderstwem. Eurylochos

183

nie miał pojęcia, co się stało, i pomyślał, że może stado świń wdarło się do pałacu zwabione
zapachem uczty. Spojrzawszy przypadkiem na fontannę zobaczył, że woda tryskająca w górę
nie zmienia już kształtów ani też nie wygląda jak mężczyzna w długiej szacie czy lew, czy
tygrys, czy wilk, czy osioł. Strumień wody przybrał teraz kształt wieprza tarzającego się w
marmurowej misie i wypełniającego ją po brzegi.
Ale zostawmy przezornego Eurylochosa czekającego w sieni i podążmy za jego towarzyszami w nieznaną głąb pałacu.
Na ich widok piękna niewiasta wstała od krosien, jak wam to mówiłem, i wyszła im naprzeciw, uśmiechając się i wyciągając na przywitanie rękę. Ujęła dłoń najstarszego wśród
nich i powitała jego i resztę drużyny.
– Od dawna was oczekujemy, zacni moi przyjaciele – powiedziała. – Zarówno ja, jak moje
służki od dawna was znamy, chociaż, jak widzę, wy nas nie poznajecie. Spójrzcie na ten kobierzec i sami osądźcie, czy wasze twarze nie musiały być nam dobrze znane.
Żeglarze przyjrzeli się materii, którą piękna niewiasta tkała na krosnach, i z nieopisanym
zdumieniem zobaczyli swoje własne postacie znakomicie odtworzone w różnobarwnych nitkach. Był to jakby żywy obraz ich niedawnych przygód, ukazujący drużynę w jaskini Polifema, gdy wydłubują jego pojedyncze, ogromne, oszalałe oko; w innej części gobelinu rozwiązywali skórzane worki wypchane niepomyślnymi wiatrami; a jeszcze dalej umykali przed
olbrzymim królem Lestrygonów, który schwycił jednego z nich za nogę. I wreszcie zobaczyli
siebie na odludnym brzegu tej właśnie wyspy, zgłodniałych i przybitych, wpatrzonych posępnie w oskubane do czysta kości jelenia, którego wczoraj zjedli. Na tym kończyła się praca; ale
gdy piękna niewiasta zasiądzie znów do krosien, utka zapewne obraz tego, co obcym przybyszom przydarzyło się później, a także tego, co im się teraz przydarzy.
– Widzicie – rzekła – że znane są mi wasze niedole. I chyba nie wątpicie, że pragnę was
uczynić szczęśliwymi na tak długo, jak długo u mnie zostaniecie. W tym celu, szlachetni goście, kazałam przygotować biesiadę. Ryby, ptactwo i mięsiwa, pieczone na rożnie i duszone w
sosach, tak przyprawione, ufam, aby zadowolić smak każdego z was, są gotowe do podania.
Jeśli wasze apetyty powiadają wam, że jest to pora obiadu, zaprowadzę was do sali biesiadnej.
Słysząc to dworne zaproszenie, zgłodniali żeglarze nie posiadali się z radości; i jeden z
nich, przemawiając w imieniu reszty, zapewnił gościnną właścicielkę pałacu, że dla nich każda pora dnia jest porą obiadową, ilekroć zdobędą mięso do garnka i mają je na czym ugotować. Wobec tego piękna niewiasta poszła przodem; za nią podążyły jej cztery służki (jedna z
nich miała włosy koloru zielonego jak morze, druga stanik z kory drzewa, trzecia strzepywała
krople wody z koniuszków palców, a czwarta też się odznaczała jakąś osobliwością, tylko
zapomniałem jaką), prowadząc obcych przybyszów do wnętrza wspaniałej komnaty. Miała
ona kształt idealnego owalu i była nakryta kryształową kopułą, przez którą padało światło.
Dokoła pod ścianami stały dwadzieścia dwa trony, każdy przykryty purpurowo-złotym baldachimem, każdy wyścielony najmiększą poduszką obszytą złotym sznurem i ozdobioną złotymi chwastami. Piękna niewiasta poprosiła przybyszów, by zasiedli na tronach; i oto dwudziestu dwóch ogorzałych od wichru żeglarzy w zniszczonym i postrzępionym odzieniu siedziało
teraz na dwudziestu dwóch wyściełanych i przykrytych baldachimami tronach, tak okazałych,
tak wspaniałych, że najdumniejszy monarcha nie miał niczego piękniejszego w najpyszniejszej ze swoich sal tronowych.
I teraz ujrzelibyście gości, jak kiwali do siebie, jak mrugali jednym okiem i wychyleni z
tronów porozumiewali się ochrypłym szeptem.
– Nasza zacna gospodyni uczyniła nas wszystkich królami – powiedział jeden. – Ha! Czujecie te wonie? Ręczę, że uczta będzie godna dwudziestu dwóch królów!
– Mam nadzieję – dorzucił drugi – że będzie się składała w głównej mierze z solidnych
udźców baranich, polędwic wołowych, kotletów schabowych i w ogóle tylnych ćwierci, bez
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nadmiernej ilości frykasów. Gdybym się nie bał, że nasza zacna gospodyni weźmie mi to za
złe, poprosiłbym na początek o dobry płat tłustego smażonego boczku.
Ach, te żarłoki, te obżartuchy! Widzicie, jacy oni byli. Na miejscach zapewniających im
najwyższe dostojeństwo, na królewskich tronach, myśleli tylko o zaspokojeniu swoich nienasyconych apetytów, w czym dochodziła do głosu ta część ich natury, którą dzielili z wilkami i
świniami; w rzeczy samej dużo bardziej przypominali te najpodlejsze spośród zwierząt niż
królów – jeżeli w ogóle powinni byli być królami.
Piękna niewiasta zaklaskała w dłonie; i natychmiast weszło do sali dwudziestu dwóch pachołków niosących półmiski pełne najwspanialszych potraw prosto z pieca, tak dymiących, że
kłęby pary zawisły jak chmura pod kryształowym sklepieniem. Tyluż pachołków wniosło
pękate dzbany wina najrozmaitszych gatunków; niektóre z tych win musowały wylewane z
dzbanów i spływając do gardła kipiały maleńkimi banieczkami, inne były purpurowe i tak
przezroczyste, że widać było przez nie postacie wyrzeźbione na dnie pucharów. Gdy służba
roznosiła jadło i picie, piękna niewiasta wraz z czterema służkami chodziła od tronu do tronu
zaklinając swych gości, by jedli i pili do syta i wynagrodzili sobie podczas tej jednej uczty
tamte wszystkie dni, kiedy się musieli obywać bez obiadu.
Ale ilekroć żeglarze nie patrzyli w ich stronę (co zdarzało się nader często, jako że zaglądali głównie do talerzy i do pucharów), niewiasty odwracały się i wybuchały śmiechem. Nawet pachołkowie przyklękający z półmiskami szczerzyli szyderczo zęby, gdy goście nakładali
sobie przysmaki na talerze.
Ale od czasu do czasu goście natrafiali na smak, który im się nie podobał.
– Ta potrawa jest dziwacznie przyprawiona – powiedział jeden z nich. – Nie mogę powiedzieć, żeby mi smakowała. Ale już przełykam.
– Spłucz ją dużym łykiem wina – poradził mu drugi. – Poprawia ono smak tak przyrządzonego jadła. Chociaż muszę wyznać, że to wino też ma osobliwy aromat. Ale im więcej go
piję, tym mi się wydaje smaczniejsze.
Mimo tych drobnych zastrzeżeń co do niektórych potraw żeglarze siedzieli przy stołach
wprost niewiarygodnie długo; i doprawdy wstydzilibyście się za nich, gdybyście widzieli, jak
żłopali i żarli, Siedzieli na złotych tronach, to prawda, ale zachowywali się jak świnie w
chlewie; i gdyby mieli dość rozumu, domyśliliby się zapewne, że taka jest opinia ich pięknej
gospodyni i jej służek. Rumieniec wstydu wypływa mi na twarz, gdy próbuję zrachować w
myślach, jakie góry mięsa i budyniów zjedli, ile baryłek wina wypili ci nienasyceni żarłocy.
Zapomnieli o domach rodzinnych, żonach i dzieciach, o Ulissesie i w ogóle o wszystkim, bo
myśli mieli pochłonięte tą biesiadą, przy której chcieliby siedzieć w nieskończoność. Wreszcie jednak zaczęli ustawać, bo po prostu nie mieściło się w nich więcej jadła.
– Nie dam rady zjeść tego ostatniego kawałka tłuszczu – powiedział jeden.
– I ja nie zmieszczę już ani kęska więcej – dodał drugi. – Jaka szkoda! Apetyt wciąż mi
dopisuje.
Słowem, wszyscy przestali jeść i rozsiedli się na swoich tronach z takimi ogłupiałymi i
bezradnymi minami, że śmiech brał na nich patrzeć. Na ten widok piękna niewiasta roześmiała się w głos; zawtórowały jej służki, zawtórowało dwudziestu dwóch pachołków, którzy
wnosili półmiski, i dwudziestu dwóch pachołków, którzy nalewali wino. A im głośniej wszyscy się śmieli, tym bezradniejsze i głupsze miny malowały się na twarzach dwudziestu dwóch
żarłoków. Wtedy piękna niewiasta stanęła pośrodku sali i wyciągając długą i cienką różdżkę
(cały czas miała ją w ręku, tylko oni tego nie zauważyli) kierowała ją kolejno w swoich gości,
dopóki każdy z nich nie czuł jej przez chwilę wymierzonej w siebie. I jakkolwiek piękna była
ich gospodyni, i chociaż na jej twarzy gościł teraz uśmiech, wydawała się tak niegodziwa i
przewrotna jak najjadowitsza żmija. Nawet ci otępiali od picia i jadła żeglarze zaczęli podejrzewać, że dostali się pod władzę złej wróżki.
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– Nędznicy! – zawołała. – Nadużyliście mojej gościnności i zachowywaliście się w tej
królewskiej komnacie, jakby to był chlew. Jesteście już świniami we wszystkim prócz ludzkiej postaci, którą hańbicie i którą wstydziłabym się zachować, gdybym miała ją dzielić z
wami. Ale wystarczy małe zaklęcie, aby przystosować waszą powierzchowność do waszej
świńskiej natury. Przybierzcie właściwą wam postać, żarłoki, i precz do chlewu!
Wypowiedziawszy te ostatnie słowa zamachała różdżką i tupnęła rozkazująco nogą; a wtedy każdy z jej gości ujrzał w osłupieniu miast swoich towarzyszy dwadzieścia wieprzy siedzących na złotych tronach. Każdy z tych ludzi (bo za takich jeszcze się mieli) usiłował zakrzyknąć w zdumieniu i każdy się przekonywał, że może tylko kwiczeć, czyli że jest takim
samym zwierzęciem jak jego towarzysze. Widok wieprzy na wyściełanych tronach był tak
nieskończenie absurdalny, że czym prędzej zeskoczyli na posadzkę i stanęli na czterech nogach, jak wszystkie świnie. Usiłowali jęczeć i błagać o litość, ale zamiast tego wydawali najokropniejsze kwiki i chrząkania, jakie dobywały się kiedykolwiek ze świńskich gardzieli.
Załamywaliby ręce w rozpaczy, ale gdy usiłowali to zrobić, wpadali w jeszcze większą rozpacz, widząc siebie przycupniętych na szynkach i wymachujących w powietrzu czterema racicami.
Ach, doprawdy! Jak obwisłe mieli uszy! Jakie małe czerwone oczka tonące w pokładach
tłuszczu! Jakie długie ryje miast greckich nosów!
Ale jakkolwiek byli zezwierzęceni, zostało im jeszcze w naturze dość cech ludzkich, żeby
ich raził widok własnej brzydoty; i znowu usiłując jęczeć, wydawali jeszcze okropniejsze
kwiki i chrząkania. Tak były one przeraźliwe i rozdzierające, iż można by pomyśleć, że to
rzeźnik wbija im nóż w podgardla albo przynajmniej, że ktoś pociąga każdego wieprza za
śmieszny kręcony ogonek.
– Precz do chlewu! – zawołała wróżka częstując ich bolesnymi razami swej różdżki. I
zwróciła się do pachołków: – Przepędźcie te świnie i rzućcie im trochę żołędzi.
Gdy służba otworzyła drzwi sali, świnie rozbiegły się we wszystkich możliwych kierunkach prócz tego jedynego, który był właściwy, co jest zgodne ze świńską przewrotnością, w
końcu jednak udało się je zapędzić na podwórze za pałacem. Każdy by zapłakał na widok
tych nieszczęsnych stworzeń (i mam nadzieję, że żadne z was nie będzie na tyle okrutne, żeby
się z nich śmiać), gdy biegały węsząc i chwytając tu liść kapusty, tam kawałek brukwi, ryjąc
ziemię w poszukiwaniu czego bądź, co dałoby się pożreć. W chlewie zachowywały się bardziej po świńsku niż świnie, które urodziły się świniami; gryzły się bowiem i burczały jedna
na drugą, właziły wszystkimi czterema nogami do koryta i zmiatały swoje pożywienie w komicznym pośpiechu; a kiedy już nic nie zostało, zwaliły się na kupę w brudnej słomie i zapadły w sen. Jeśli miały jeszcze trochę ludzkiego rozumu, to zaledwie tyle, żeby zadać sobie od
czasu do czasu pytanie, kiedy pójdą na rzeź i jaki będzie z nich boczek.
Tymczasem, o czym wam wspomniałem, Eurylochos czekał i czekał, i czekał w sieni pałacu nie mogąc zrozumieć, co się stało z jego towarzyszami. W końcu, gdy świńskie kwiki rozbrzmiały w komnatach i gdy Eurylochos ujrzał podobiznę wieprza w marmurowej misie, postanowił wrócić czym prędzej na statek i zawiadomić Ulissesa o niepojętych zdarzeniach.
Zbiegł więc ze stopni pałacu i nie zatrzymując się, żeby zaczerpnąć tchu, wrócił nad brzeg
morza.
– Dlaczego wracasz sam? – zawołał Ulisses na jego widok. – Gdzie twoi towarzysze?
Na te słowa Eurylochos zalał się łzami.
– Niestety! – zawołał. – Lękam się, że już ich nigdy nie zobaczymy.
Następnie opowiedział Ulissesowi o wszystkim, co się zdarzyło (tyle, ile wiedział), i dodał
na zakończenie, że jego zdaniem piękna niewiasta to zła wróżka, a jej marmurowy pałac, choć
tak okazały, w rzeczywistości jest posępną pieczarą. Nie umiał powiedzieć, co się stało z jego
towarzyszami – chyba że rzucono ich żywcem świniom na pożarcie. Na tę wieść wszyscy
żeglarze wpadli w wielkie przerażenie. Ale Ulisses bez chwili zwłoki przypasał miecz, zawie-
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sił łuk i kołczan na ramieniu i wziął do prawej ręki włócznię. Widząc, że ich mądry przywódca czyni te przygotowania, jego towarzysze zaczęli się dopytywać, dokąd idzie, i zaklinali go,
żeby ich nie zostawiał samych.
– Jesteś naszym królem! – wołali. – Co więcej, jesteś najmądrzejszym człowiekiem na
świecie i tylko twoja odwaga i mądrość może nas wybawić z tego niebezpieczeństwa. Jeżeli
nas opuścisz i pójdziesz do pałacu wróżki, spotka cię ten sam los, co naszych nieszczęsnych
towarzyszy, i żaden z nas nie postawi już nigdy nogi w ukochanej Itace.
– Skoro jestem waszym królem – odparł Ulisses – i skoro jestem od was mądrzejszy, mam
tym większy obowiązek przekonać się, jaki los spotkał naszych przyjaciół i czy nie dałoby się
ich uratować. Czekajcie tu na mnie do jutra. Jeśli nie wrócę, podnieście żagle i postarajcie się
odnaleźć drogę do ojczyzny. Ja osobiście odpowiadam za los tych biednych żeglarzy, którzy
walczyli ze mną ramię przy ramieniu i stojąc na pokładzie często bywali zalewani tą samą co
ja burzową falą. Przyprowadzę ich lub zginę.
Gdyby jego towarzyszom starczyło odwagi, zatrzymaliby go siłą. Ale król Ulisses spojrzał
groźnie, potrząsnął włócznią i powiedział, że jeśli go zatrzymają, zapłacą za to. życiem. Na
widok tej determinacji puścili Ulissesa i usiedli na piasku z minami tak strapionymi, jak tylko
możliwe, aby czekać i modlić się za jego powrót.
Zdarzyło się to samo, co dnia poprzedniego, że gdy Ulisses zaczął schodzić ze skały, nadleciał purpurowy ptaszek wołając: – Pip, pip, pip! – i wszelkimi możliwymi sposobami usiłował go namówić, żeby nie szedł dalej.
– O co ci chodzi, mały ptaszku? – spytał Ulisses. – Jesteś ubrany jak król w purpurę i złoto
i masz złotą koronę na głowie. Czy dlatego, że ja też jestem królem, tak bardzo pragniesz ze
mną mówić? Jeśli znasz ludzką mowę, rzeknij, com według ciebie powinien uczynić.
– Pip – odparł ptaszek bardzo żałośnie. – Pip, pip, pip.
Z pewnością ptaszek nosił w sercu jakąś wielką boleść, a położenie jego było tym smutniejsze, że nie mógł mieć nawet pociechy wyjaśnienia, co to jest takiego. Ale Ulisses nie miał
czasu dociekać tej tajemnicy. Przyśpieszył zatem kroku i uszedł dość daleko miłą drogą leśną,
gdy spotkał młodzieńca o inteligentnym i dziarskim wyglądzie, odzianego w dość dziwaczne
szaty. Otóż miał on na sobie krótki płaszcz i kapelusz ozdobiony czymś, co wyglądało jak
skrzydła; a z lekkości jego kroków można było sądzić, że miał również skrzydła u stóp. Aby
uczynić swój krok jeszcze szybszym (bo młodzieniec ten wciąż podróżował), trzymał w ręku
uskrzydloną laskę, dookoła której oplatały się dwa węże. Słowem, powiedziałem dość, abyście mogli odgadnąć, że był to Żywe Srebro; a Ulisses, który znał go od dawna i zaczerpnął
od niego wiele swojej wiedzy, poznał go natychmiast.
– Dokąd podążasz w takim pośpiechu, mądry Ulissesie? – spytał Żywe Srebro. – Nie
wiesz, że ta wyspa jest zaczarowana? Zła wróżka (na imię ma Cyrce i jest siostrą króla Ajetesa) mieszka w marmurowym pałacu, który widzisz tam między drzewami. Przy pomocy
swoich czarów zmienia każdą ludzką istotę w bezrozumne zwierzę lub ptaka, do którego ów
najbardziej jest podobny.
– A ten ptaszek, który przyfrunął do mnie na krawędzi skały – spytał Ulisses – czy on też
nosił kiedyś ludzką postać?
– Tak– odparł Żywe Srebro. – Nazywa się Pikos i był kiedyś królem, zresztą całkiem niezłym królem, tylko trochę za bardzo pysznił się swoją purpurową szatą, swoją koroną i złotym łańcuchem na szyi, musiał więc przybrać postać jaskrawo upierzonego ptaka. Wszystkie
zwierzęta, które wybiegną ci naprzeciw u wrót pałacu, były kiedyś srogimi i okrutnymi ludźmi, z natury przypominającymi dzikie bestie, których kształty teraz słusznie noszą.
– A moi biedni towarzysze? – spytał Ulisses. – Czy magiczna moc niegodziwej Cyrce w
nich też dokonała podobnej przemiany?
– Wiesz przecież, jaką żarłocznością się odznaczali – odparł Żywe Srebro; a że straszny
był z niego szelma, nie mógł się nie roześmiać ze swojego dowcipu. – Nie zdziwi cię więc
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wiadomość, że przybrali wszyscy postać wieprzy! Gdyby Cyrce nie popełniła nigdy karygodniejszego czynu, naprawdę nie można by jej tak bardzo obwiniać.
– Ale czy nie mógłbym im jakoś pomóc? – spytał Ulisses.
– Wymagałoby to całej twojej mądrości – powiedział Żywe Srebro – i na dodatek odrobiny
mojej, aby twa królewska i rozważna osoba nie została zamieniona w lisa. Ale rób, co ci każę,
a sprawa może się skończyć lepiej, niż się zaczęła.
Mówiąc te słowa Żywe Srebro zdawał się szukać czegoś na ziemi; rozglądał się pochylony
i po chwili sięgnął do małej roślinki z śnieżnobiałym kwiatem, który zerwał i powąchał. Ulisses wpatrywał się przed chwilą dokładnie w to miejsce i teraz mu się wydało, że kwiat rozkwitł w momencie, kiedy go dotknęły palce Żywego Srebra.
– Weź ten kwiat, królu Ulissesie – powiedział młodzieniec. – Strzeż go jak oka w głowie,
bo zapewniam cię, że jest niezwykle rzadki i cenny i mógłbyś przeszukać cały świat, nie znalazłszy drugiego. Trzymaj kwiat w ręce i wąchaj często, kiedy po wejściu do pałacu będziesz
rozmawiał z wróżką. Zwłaszcza nie zapomnij wciągnąć woni w nozdrza, gdy wróżka ofiaruje
ci jadło lub puchar wina. Trzymaj się tych wskazówek, a może zdołasz się oprzeć jej czarodziejskiej mocy zmienienia cię w lisa.
Następnie Żywe Srebro udzielił mu jeszcze kilku rad, jak ma postępować, po czym zaklinając go, by zachował odwagę i przezorność, zapewnił Ulissesa, że jakkolwiek potężna jest
Cyrce, ma on spore widoki na bezpieczne wydostanie się z jej zaczarowanego pałacu. Wysłuchawszy wszystkiego Ulisses podziękował dobremu przyjacielowi i ruszył w dalszą drogę.
Zrobił jednak zaledwie kilka kroków, gdy uprzytomnił sobie, że chciałby mu zadać jeszcze
kilka pytań; obrócił się więc, ale na miejscu, gdzie stał przed chwilą Żywe Srebro, nie było
nikogo, bo uskrzydlony kapelusz z pomocą uskrzydlonych stóp i uskrzydlonej laski uniosły
go szybko w dal.
Gdy Ulisses wyszedł na trawnik przed pałacem, lwy i inne dzikie zwierzęta podbiegły w
podskokach, aby go przywitać, i chciały łasić się do niego i lizać mu stopy. Ale mądry król
natarł na nie długą włócznią i surowym głosem rozkazał, aby zeszły mu z drogi; wiedział bowiem, że te zwierzęta były kiedyś krwiożerczymi ludźmi i miast łasić się do niego, rozerwałyby go na strzępy, gdyby mogły dać upust złości utajonej w sercu. Dzikie bestie skamlały
patrząc na Ulissesa rozwścieczonymi ślepiami, ale gdy wchodził na stopnie pałacu, trzymały
się z daleka.
W sieni Ulisses zobaczył stojącą pośrodku magiczną fontannę. Tryskający w górę strumień
znowu przybrał kształt starca w powłóczystej, białej, wełnistej szacie, który zdawał się wykonywać gesty powitania. Król usłyszał również szmer czółenka przesuwającego się w krosnach
i słodką melodię pieśni śpiewanej przez piękną niewiastę, a potem miłe głosy jej i czterech
służek i wesoły śmiech przerywający rozmowę. Ale Ulisses nie tracił czasu na słuchanie pieśni czy śmiechu. Oparł włócznię o jedną z kolumn sali, wysunął na pół miecz z pochwy, podszedł śmiało do rozkładanych drzwi i otworzył je szeroko. Ujrzawszy na progu jego majestatyczną postać, piękna niewiasta natychmiast wstała od krosien i wybiegła mu naprzeciw z
wyciągniętymi rękami i uśmiechem zadowolenia opromieniającym jej twarz.
– Witaj, dzielny cudzoziemcze! – wykrzyknęła. – Czekałyśmy na ciebie.
I nimfa z włosami zielonymi jak morze złożyła przed nim głęboki ukłon i też go powitała;
to samo uczyniła jej siostrzyca w staniku z kory drzewa i ta, której koniuszki palców tryskały
wodą, i ta czwarta, która również odznaczała się jakąś osobliwością, tylko nie pamiętam jaką.
I teraz Cyrce (bo takie nosiła imię piękna czarodziejka, która nie wiedziała, jak bardzo mądry
jest Ulisses, a omamiwszy już tyle osób była pewna, że zdoła również omamić jego) przemówiła tymi słowy:
– Twoi towarzysze zostali już godnie przyjęci w moim pałacu i korzystali z gościnności,
jaka im się słusznie należała z racji ich dobrego wychowania. Jeżeli taka będzie twoja wola,
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panie, najpierw się posilisz, a potem udasz na wytworne komnaty, które oni zajmują. Spójrz,
wraz z moimi służkami utkałam ich postacie na tym oto kobiercu.
Wskazała na piękną materię rozpiętą na krosnach. Widocznie Cyrce wraz z czterema nimfami pracowała pilnie, odkąd żeglarze zjawili się w pałacu, bo przybyło wiele nowych jardów
materii, którą wam opisywałem. Ulisses zobaczył podobizny swoich dwudziestu dwóch towarzyszy siedzących na wyściełanych tronach pod baldachimami, żarłocznie pochłaniających
przysmaki i zapijających je haustami wina. Niewiasty nie posunęły dalej swojej pracy. O nie!
Cyrce była zbyt przebiegła, żeby pokazać Ulissesowi, jaką niedolę sprowadziła na żarłoków
jej czarodziejska sztuka.
– A jeśli idzie o ciebie, waleczny mężu – powiedziała Cyrce – to sądząc z dostojeństwa
twej postaci jesteś ni mniej, ni więcej – tylko królem. Zechciej pójść za mną, a zgotuję ci
przyjęcie godne twego stanowiska.
Ulisses poszedł za nią do owalnej sali, gdzie dwudziestu dwóch jego towarzyszy zasiadło
do uczty, która skończyła się dla nich tak fatalnie, wciąż jednak trzymał w ręce biały kwiat i
gdy Cyrce mówiła, wąchał go bezustannie; przekraczając zaś próg sali był na tyle przezorny,
że kilka razy wciągnął jego zapach głęboko w nozdrza. Zamiast dwudziestu dwóch tronów,
które przedtem stały wzdłuż ściany, stał pośrodku jeden jedyny tron. Ale był to najwspanialszy tron, na jakim zasiadał kiedykolwiek król czy cesarz. Cały z rzeźbionego złota, wysadzany drogimi kamieniami, z poduszką wyglądającą jak miękki kopiec świeżych róż i przykryty
baldachimem promieni słonecznych, z których Cyrce umiała tkać na krosnach tkaninę. Wróżka ujęła dłoń Ulissesa i zaprowadziła go na tron. Klasnąwszy w dłonie przywołała głównego
ochmistrza.
– Przynieś puchar – rzekła – z którego piją tylko królowie. I napełnij go tym samym drogocennym winem, które mój brat, król Ajetes, tak chwalił, gdy ostatni raz odwiedził mnie tu z
moją piękną córką Medeą. Cóż to za miłe i dobre dziecko! Gdyby tu teraz była, radowałaby
się, że częstuję tym winem mojego szlachetnego gościa.
Gdy ochmistrz oddalił się, by przynieść wino, Ulisses przytknął śnieżnobiały kwiat do nosa.
– Jest to zdrowe wino? – spytał.
Słysząc to cztery służki zachichotały; wróżka odwróciła się do nich i rzuciła im surowe
spojrzenie.
– Jest to najzdrowsze wino, jakie wyciśnięto kiedykolwiek z winnych gron – odparła. – Bo
zamiast maskować człowieka, jak to robią inne trunki, wyciąga na wierzch jego prawdziwą
naturę i ukazuje go takim, jaki być powinien.
Główny ochmistrz bardzo lubił patrzeć, jak ludzie zamieniają się w świnie czy też robią z
siebie innego rodzaju bestie; nie tracąc więc czasu przyniósł królewski puchar i napełnił go
płynem barwy złota, który musował i pryskał słoneczną pianą poza brzegi pucharu. Ale jakkolwiek zachwycająco wyglądało to wino, było ono zaprawione najpotężniejszymi czarami,
jakie Cyrce umiała przygotować. Na każdą kroplę czystego soku z gron wypadały dwie krople czystych czarów, a niebezpieczeństwo było tym większe, że czary podnosiły jeszcze smak
wina. Sama tylko woń banieczek musujących na powierzchni wystarczyłaby, żeby zamienić
ludzką brodę w świńską szczeć albo żeby lwie pazury wyrosły człowiekowi z palców czy z
tyłu za nim lisia kita.
– Pij, szlachetny gościu – rzekła Cyrce, z uśmiechem podając mu puchar. – Znajdziesz w
tym winie pociechę na wszystkie twoje smutki.
Król Ulisses wziął puchar prawą ręką, lewą zaś przytknął śnieżnobiały kwiat do nosa i
wciągnął powietrze tak głęboko, że całe płuca napełniły mu się prostym i czystym aromatem.
A następnie wypiwszy całe wino spojrzał wróżce spokojnie w twarz.
– Nędzniku! – zawołała Cyrce tnąc go mocno swoją różdżką. – Jak śmiesz trwać w postaci
ludzkiej? Przybierz kształt zwierzęcia, które najbardziej przypominasz! Jeżeli wieprza, idź do
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swoich towarzyszy w chlewie. Jeżeli lwa, wilka, tygrysa, idź i wyj wraz z dzikimi bestiami na
trawniku. Jeżeli lisa, idź i wykonuj swoje złodziejskie rzemiosło pośród ptactwa domowego.
Wypiłeś moje wino i nie waż się być dłużej człowiekiem.
Ale taka była moc śnieżnobiałego kwiatu, że miast przybrać kształt wieprza i zwalić się z
tronu czy też zmienić się w jakieś inne zwierzę, Ulisses miał teraz wygląd jeszcze mężniejszy
i bardziej królewski. Cisnął magiczne naczynie z taką siłą, że z brzękiem potoczyło się po
marmurowej posadzce aż na drugi koniec sali. Następnie wyciągnął miecz z pochwy i schwyciwszy wróżkę za jej piękne kędziory wykonał taki ruch, jakby chciał jednym ciosem odrąbać
jej głowę.
– Niegodziwa Cyrce – zawołał groźnie – ten miecz położy koniec twym niecnym czarom.
Umrzesz, nędznico, i nie będziesz robiła więcej szkód na świecie, kusząc i nakłaniając ludzi
do występków, które budzą bestię w ich naturze.
Ton głosu Ulissesa i wyraz jego twarzy były tak przerażające, a jego miecz błyszczał tak
jasno i zdawał się mieć tak ostrą klingę, że Cyrce o mało nie umarła ze strachu – czekając na
cios. Główny ochmistrz uciekł z sali zabierając po drodze złoty puchar, a czarodziejka i jej
cztery służki padły na kolana i załamując ręce błagały o litość.
– Daruj mi życie! – wołała Cyrce. – Daruj mi życie, mądry królu Ulissesie. Bo teraz wiem,
że to przed tobą ostrzegał mnie Żywe Srebro jako przed najroztropniejszym spośród śmiertelnych, którego nie imają się żadne czary. Tylko tyś mógł zwyciężyć Cyrce. Oszczędź mnie,
najmądrzejszy z ludzi! Okażę ci teraz prawdziwą gościnność, a nawet zgodzę się być twoją
niewolnicą i oddam ci we władanie ten wspaniały pałac.
Tymczasem cztery nimfy robiły mnóstwo żałosnego zamieszania, zwłaszcza nimfa oceanów o włosach koloru morskiej wody płakała obficie słonymi łzami, a nimfa źródeł – ta, z
której palców tryskała woda – o mało nie rozpłynęła się we łzach. Ale Ulisses nie uspokoił
się, dopóki Cyrce nie złożyła uroczystej przysięgi, że zmieni z powrotem jego towarzyszy, jak
również wszystkich, których on jej wskaże, z ich obecnego kształtu zwierząt czy ptaków z
powrotem w ludzi.
– Pod tym warunkiem – rzekł – jestem gotów darować ci życie. Inaczej zginiesz.
Gdy obnażony miecz wisiał jej nad głową, wróżka zgodziła się chętnie uczynić tyle dobrego, ile dotąd czyniła złego, jakkolwiek niemiłe było jej to zajęcie. Wyprowadziła tedy Ulissesa przez drzwi na tyłach pałacu i pokazała mu wieprze w chlewie. Stado liczyło około pięćdziesięciu sztuk tych nieczystych zwierząt; i chociaż w większości były to wieprze z urodzenia i wychowania, różnica między nimi a ich nowymi braćmi, tak jeszcze niedawno noszącymi ludzką postać, wydawała się znikoma. Oceniając rzecz krytycznie należy stwierdzić, że ci
ostatni wpadli w pewną przesadę i uważali za konieczne tarzanie się w najbrudniejszej części
chlewu i w inny sposób prześcigali świnie oryginalne w ich wrodzonych zamiłowaniach. Z
chwilą gdy człowiek raz zmieni się w zwierzę, odrobina ludzkiego rozumu, jaka mu pozostanie, dziesięciokrotnie zwiększa jego zwierzęcość.
Jednakże w towarzyszach Ulissesa nie ze szczętem zatarła się pamięć o tym, że niegdyś
chodzili w pozycji pionowej. Gdy mądry król stanął w drzwiach chlewu, dwadzieścia dwa
ogromne wieprze odłączyły się od stada i podbiegły do niego z tak przeraźliwym chóralnym
kwikiem, że Ulisses podniósł obie ręce do uszu. A jednak zdawały się nie wiedzieć, czego
chcą, ani rozumieć, czy są tylko głodne, czy też nieszczęśliwe z jakiejś innej przyczyny. Osobliwy był to widok, kiedy wśród tych objawów rozpaczy zaczęły rozgrzebywać ryjami błoto
szukając pożywienia. Nimfa w staniku z kory dębowej rzuciła między nie garść żołędzi; i
dwadzieścia dwa wieprze walczyły o zdobycz, jak gdyby od roku nie dostały choćby marnej
kwarty skisłego mleka.
– Są to bez wątpienia moi towarzysze – powiedział Ulisses. – Poznaję ich po wrodzonych
skłonnościach. Nie są warci całego tego zachodu z przywracaniem im ludzkich postaci. Jednakże zrobimy to, inaczej bowiem ich przykład mógłby źle podziałać na resztę świń w chle-
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wie. Przywróć im więc, Cyrce, oryginalne kształty, jeśli naturalnie potrafisz. Sądzę, że będzie
do tego potrzebne silniejsze zaklęcie, niż było potrzeba do uczynienia z nich świń.
Tak więc Cyrce zamachała różdżką i wypowiedziała kilka magicznych słów, na dźwięk
których dwadzieścia dwa wieprze zastrzygły obwisłymi uszami. Niezwykły był to widok, gdy
ich ryje robiły się coraz krótsze i krótsze, a ich pyski coraz mniejsze i mniejsze (co chyba
było im przykre, jako że nie mogły już jeść tak szybko), a po chwili ten i ów stawał na tylnych nogach i pocierał nos racicą przednich nóg. Początkowo widzowie nie umieliby powiedzieć, czy są to ludzie, czy wieprze, wkrótce jednak doszli do przekonania, że przypominają
bardziej ludzkie istoty. W końcu stało przed Ulissesem dwudziestu dwóch jego towarzyszy,
wyglądających prawie tak, jak wtedy, gdy opuszczali statek.
Nie wyobrażajcie sobie jednak, że pozbyli się wszystkich swoich świńskich cech. Gdy raz
zakorzenią się one w ludzkim charakterze, bardzo trudno jest się od nich uwolnić. Dowodu na
to dostarczyła nimfa zamiłowana do psot, która cisnęła garść żołędzi między tych dwudziestu
dwóch mężczyzn, niedawno przywróconych człowieczeństwu; co widząc rzucili się na czworaki i zeżarli je w doprawdy haniebny sposób. Potem oprzytomniawszy wstali z minami ponad miarę głupimi.
– Dzięki ci, szlachetny Ulissesie! – zaczęli wołać. – Z bezrozumnych zwierząt zmieniłeś
nas znowu w istoty ludzkie.
– Oszczędźcie sobie tych podziękowań – rzekł mądry król. – Obawiam się, że bardzo niewiele dla was uczyniłem.
Prawdę mówiąc, w ich głosach słychać było jakieś podejrzane pochrząkiwania; jeszcze
długi czas mówili burkliwie i zdarzało się, że wybuchali przeraźliwym kwikiem.
– Tylko od waszego postępowania w przyszłości – rzekł Ulisses – będzie zależało, czy nie
wrócicie do chlewu.
W tym momencie ptasi głos odezwał się z gałęzi pobliskiego drzewa.
– Pip, pip, pip!
Był to purpurowy ptaszek, który cały ten czas siedział nad ich głowami wszystko pilnie
obserwując i pocieszając się nadzieją, że Ulisses nie zapomni, jak usiłował wszelkimi sposobami ostrzec zarówno samego Ulissesa, jak i jego towarzyszy przed grożącym im niebezpieczeństwem. Ulisses rozkazał Cyrce, aby natychmiast uczyniła z tej poczciwej ptaszyny króla i
przywróciła mu postać, w jakiej go znalazła. Zaledwie słowa te zostały wypowiedziane i zanim zdążył ponownie zaćwierkać, król Pikos, jeden z najdostojniejszych władców świata,
zeskoczył z gałęzi drzewa odziany w długą purpurową szatę, wspaniałe pończochy, w misternej roboty łańcuchu na szyi i w złotej koronie na głowie. Król Pikos i król Ulisses wymienili
między sobą uprzejmość stosowne do ich wysokiego stanowiska. Ale od tego czasu król Pikos nie pysznił się już swoją koroną i królewskimi szatami ani swoim królewskim majestatem; uważał się jedynie za sługę swych poddanych i całe życie poświęcił, aby uczynić z nich
ludzi lepszych i szczęśliwszych.
Jeśli idzie o lwy, wilki i tygrysy (wystarczyłoby jedno słowo Ulissesa, a Cyrce przywróciłaby im dawne kształty), mądry król uważał, że będzie rozsądniej zostawić tym bestiom ich
obecną postać, ostrzegając w ten sposób przed ich okrutnymi skłonnościami, miast żeby chodziły w ludzkim przebraniu i udawały ludzkie uczucia, gdy tymczasem serce wypełniała im
krwiożerczość dzikich bestii. Wyły więc, ile chciały, ale on nie zaprzątał sobie nimi więcej
głowy. A kiedy wszystko zostało załatwione zgodnie z jego wolą, posłał na statek po resztę
swoich towarzyszy. Gdy ci przybyli pod wodzą rozważnego Eurylochosa, cała załoga rozgościła się w zaczarowanym pałacu Cyrce i żeglarze odpoczywali, dopóki nie wróciły im siły po
trudach i znojach podróży.
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Nasiona granatu
Matka Ceres bardzo kochała swoją córkę Prozerpinę i rzadko pozwalała jej samej wychodzić na łąki. Ale w chwili, kiedy zaczyna się moja opowieść, zacna niewiasta była bardzo
zajęta, musiała bowiem doglądać pszenicy i kukurydzy, ryżu i jęczmienia, słowem, wszelkiego rodzaju plonów na calutkiej ziemi; a ponieważ pora roku jak nigdy się opóźniła, trzeba
było tym bardziej przyśpieszyć dojrzewanie. Przeto matka Ceres włożyła turban zrobiony z
maków (czyli z kwiatów, które zawsze nosiła), wsiadła do wozu zaprzężonego w dwa skrzydlate smoki i już miała wyruszyć w drogę.
– Kochana matko – rzekła Prozerpina.– Będę bez ciebie bardzo samotna. Czy wolno mi
pobiec na plażę i poprosić nimfy morskie, żeby wyszły z fal i pobawiły się ze mną?
– Tak, dziecino – powiedziała matka Ceres. – Nimfy morskie są zacnymi istotami i przy
nich nie spotka cię nic złego, ale nie wolno ci się od nich oddalać ani samej wędrować po
łąkach. Małym dziewczynkom pozbawionym matczynej opieki łatwo może się przydarzyć
niemiła przygoda.
Dziewczynka obiecała, że będzie tak roztropna, jakby była dorosłą niewiastą; i zanim wóz
ciągniony przez skrzydlate smoki znikł w oddali, była już na plaży wołając do nimf morskich,
by wyszły się z nią pobawić. Nimfy znały głos Prozerpiny i niezabawem wynurzyły swoje
błyszczące twarze i zielone włosy z morza, na którego dnie znajdował się ich dom. Przyniosły
ze sobą mnóstwo bardzo pięknych muszli, i usiadłszy na wilgotnym piasku, gdzie przelewała
się nad nimi przybrzeżna fala, zrobiły z muszli naszyjnik, który zawiesiły Prozerpinie na szyi.
Pragnąc im okazać wdzięczność dziewczynka prosiła je gorąco, by poszły z nią kawałeczek
na łąkę, gdzie będzie mogła zerwać mnóstwo kwiatów i upleść wianki dla wszystkich swoich
zacnych towarzyszek.
– Kochana Prozerpino, nie! – zawołały nimfy morskie. – Nie odważymy się wyjść z tobą
na ląd. Tracimy siły, jeżeli za każdym oddechem nie wciągniemy w płuca słonej bryzy oceanu... I czy nie zauważyłaś, jak bardzo uważamy, żeby fala przybrzeżna przelewała się nad
nami co kilka chwil, dzięki czemu utrzymujemy się w miłej wilgoci? Gdyby nie to, wyglądałybyśmy niebawem jak pęki wodorostów wyrwanych z korzeniami i zeschłych na słońcu.
– Szkoda – westchnęła Prozerpina. – Ale poczekajcie tu na mnie, a pobiegnę na łąkę, nazbieram pełen fartuszek kwiatów i wrócę, zanim fala przybrzeżna przeleje się nad wami dziesięć razy. Chcę wam upleść wianki tak śliczne, jak śliczny jest ten mój naszyjnik z wielobarwnych muszelek.
– W takim razie poczekamy na ciebie – powiedziały nimfy. – Ale gdy odejdziesz, położymy się na ławicy miękkiej gąbki pod wodą. Powietrze jest dla nas dzisiaj trochę za suche. Od
czasu do czasu będziemy wysuwały głowy, żeby zobaczyć, czy wracasz.
Młodziutka Prozerpina pobiegła prędko na miejsce, na którym zaledwie wczoraj widziała
wielkie mnóstwo kwiatów. Okazało się jednak, że są one już dzisiaj trochę przekwitłe, ale tak
bardzo pragnęła upleść dla przyjaciółek wianki z najświeższego i najpiękniejszego kwiecia,
że powędrowała trochę dalej na łąkę i ujrzała widok, który wyrwał jej z ust okrzyki zachwytu.
Nigdy nie widziała kwiatów tak cudownych – fiołki ogromne i wonne, róże o soczystym i
delikatnym rumieńcu, najwspanialsze hiacynty, pachnące goździki – i wiele, wiele innych,
których barwy i kształty wydały jej się zgoła nowe. Co więcej, kilkakrotnie nie mogła oprzeć
się wrażeniu, że pęk najpiękniejszych kwiatów wyrósł z ziemi w jej oczach, jak gdyby kusząc
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ją, by postąpiła jeszcze kilka kroków dalej. Fartuszek Prozerpiny napełnił się wkrótce aż po
brzegi zachwycającym kwieciem. Już miała zawrócić i pobiec do nimf morskich, by usiąść na
wilgotnym piasku i pleść wraz z nimi wianki. Ale jak myślicie, co ujrzała trochę dalej na łące? Duży krzak obsypany najcudowniejszymi kwiatami na świecie.
– Ach, jakie śliczne! – zawołała Prozerpina. I zaraz pomyślała:
„Patrzyłam na to miejsce dopiero przed chwilą. Jakie to dziwne, że nie zauważyłam kwiatów!”
Im bliżej podchodziła do krzaka, tym jej się wydawał powabniejszy, aż w końcu podeszła
całkiem blisko; a wtedy, chociaż jego piękna nie dałoby się opisać żadnymi słowy, Prozerpina
nie była pewna, czy krzak jej się podoba, czy też nie podoba. Rosło na nim sto kwiatów o
najjaskrawszych barwach, a chociaż wszystkie się od siebie różniły, uderzało w nich jednak
pewne podobieństwo dowodzące, że są kwiatami jednej rodziny. Ale zarówno liście krzaka,
jak i płatki były pokryte lśniącą, szklistą glazurą i na jej widok Prozerpina pomyślała niespokojnie, czy krzak nie jest przypadkiem zatruty. Powiem wam, chociaż wydaje się to strasznie
niemądre, że już miała zawrócić i uciec.
– Co za głupiutkie dziecko ze mnie! – powiedziała sobie w przypływie odwagi. – To jest
najpiękniejszy krzak, jaki wydala kiedykolwiek ziemia. Wyrwę go z korzeniami, zaniosę do
domu i zasadzę w ogrodzie mojej matki.
Przytrzymując fartuszek pełen kwiatów lewą ręką, prawą schwyciła krzak i ciągnęła, ciągnęła, ale jej wysiłki nie zdołały poruszyć korzeni. Jakież głębokie korzenie ma ta roślina!
Znowu dziewczynka zaczęła szarpać i ciągnąć ze wszystkich sił i tym razem spostrzegła, że
ziemia porusza się i pęka w pewnej odległości dokoła łodygi. Szarpnęła jeszcze raz, ale zaraz
puściła, bo wydało jej się, że gdzieś pod nią słychać głośne dudnienie. Czyżby krzak sięgał w
dół korzeniami do jakiejś zaczarowanej jaskini? Ale wyśmiawszy zaraz te swoje dziecinne
pomysły zdobyła się na jeszcze jeden wysiłek; krzak wyskoczył z ziemi i Prozerpina zatoczyła się do tyłu trzymając go tryumfalnie za łodygę i spoglądając w głęboką dziurę, jaką
pozostawiły jego korzenie.
Ku nieopisanemu zdumieniu Prozerpiny dziura wciąż i wciąż się rozszerzała i z każdą
chwilą stawała się głębsza, aż w końcu wydać się mogło, że nie ma dna; i cały czas z tej przepastnej głębi wydobywał się dudniący odgłos, coraz głośniejszy i coraz bliższy, odgłos jak
gdyby stuku kopyt i turkotu kół. Zbyt przerażona, by rzucić się do ucieczki, dziewczynka
stała wpatrując się w tę niezwykłą otchłań i już wkrótce zobaczyła czwórkę czarnych rumaków, które wyrzucały nozdrzami kłęby dymu i wydrapywały się na powierzchnię ziemi, ciągnąc za sobą wspaniały złoty wóz. Wyskoczyły z bezdennej otchłani razem z wozem i teraz
potrząsały czarnymi grzywami, wywijały czarnymi ogonami i podskakiwały odrywając od
ziemi wszystkie cztery kopyta naraz, a działo się to tuż obok miejsca, na którym stała Prozerpina. W wozie siedział mężczyzna bogato odziany i w koronie na głowie, całej roziskrzonej
od brylantów. Był postawy szlachetnej i nawet urodziwy, ale minę miał posępną i niezadowoloną, i cały czas pocierał oczy i osłaniał je ręką, jak gdyby zbyt rzadko przebywał na słońcu, by lubić jego blask.
Zaledwie ten osobnik zobaczył Prozerpinę, dal jej znak ręką, by podeszła bliżej.
– Nie lękaj się – rzekł z najpogodniejszym uśmiechem, na jaki umiał się zdobyć. – Chodź!
Nie chciałabyś się przejechać w moim pięknym wozie?
Ale wystraszona Prozerpina marzyła tylko o jednym: żeby uciec z zasięgu jego ręki. I nie
dziwota. Mimo uśmiechu nieznajomy nie wyglądał na człowieka szczególnie dobrodusznego,
a jego głos był niski i srogi i brzmieniem najbardziej przypominał łoskot towarzyszący trzęsieniu ziemi. Jak to zwykle u dzieci w chwilach biedy, pierwszą myślą Prozerpiny było zawołać matkę.
– Matko, matko Ceres! – zawołała drżącym głosem. – Przybądź prędzej i uratuj mnie!
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Jej głosik był jednak zbyt cienki, żeby go matka mogła usłyszeć. Bo Ceres znajdowała się
prawdopodobnie w odległości tysiąca mil, przyśpieszając rośnienie żyta w jakimś dalekim
kraju. Zresztą gdyby nawet była w zasięgu głosu, nie na wiele przydałoby się to jej biednej
córeczce, bo zaledwie Prozerpina zaczęła wołać, nieznajomy zeskoczył na ziemię, chwycił
dziewczynkę w ramiona i wróciwszy do wozu potrząsnął lejcami i wrzasnął na cztery czarne
konie, by ruszyły w drogę. Konie natychmiast puściły się tak szybkim galopem, że wydawało
się raczej, iż fruną w powietrzu, niż pędzą po ziemi. W ciągu chwili Prozerpina straciła z oczu
miłą dolinę Enny, gdzie zawsze mieszkała. W ciągu następnej chwili nawet wierzchołek góry
Etny tak zbłękitniał w oddali, że zaledwie mogła go odróżnić od dymu, który buchał z krateru. Ale nieszczęsna dziewczynka wciąż krzyczała i rozrzucała po drodze zebrane kwiaty, a jej
lament długą smugą płynął za nią w powietrzu; matki, które go słyszały, a było ich wiele,
biegły natychmiast zobaczyć, czy nie stało się coś złego ich dzieciom.
Tylko matka Ceres była bardzo daleko i nie mogła usłyszeć płaczu. I gdy tak jechali, nieznajomy robił, co mógł, żeby uspokoić dziewczynkę.
– Czemu się tak lękasz, moje śliczne dziecko? – spytał usiłując złagodzić szorstkość głosu.
– Przyrzekam, że nie zrobię ci najmniejszej krzywdy. Ach zbierałaś kwiaty? Zaczekaj, aż
przyjedziemy do mojej posiadłości, a dam ci ogród pełen kwiatów piękniejszych niż te, zrobionych z pereł i diamentów, i rubinów. Nie domyślasz się, kim jestem? Nazywają mnie Plutonem i jestem władcą diamentów i wszystkich drogocennych kamieni. Każda drobinka złota
i srebra leżąca pod ziemią należy do mnie, żeby nie wspominać o miedzi i żelazie, i o kopalniach węgla, które dostarczają mi pod dostatkiem opału. Widzisz tę piękną koronę na mej
głowie? Mogę ci ją podarować do zabawy. Och, będziemy naprawdę dobrymi przyjaciółmi i
jak tylko uciekniemy z tego nieznośnego słońca, przekonasz się, że jestem sympatyczniejszy,
niż ci się teraz wydaje.
– Puść mnie do domu! – zawołała Prozerpina. – Puść mnie do domu!
– Mój dom jest piękniejszy od domu twojej matki – rzekł król Pluton. – Jest to pałac cały
ze złota, z oknami z kryształu, a ponieważ słońca jest tam mało lub nawet wcale go nie ma,
oświetlają go diamentowe lampy. Nie widziałaś nigdy rzeczy choćby w połowie tak wspanialej jak mój tron. Jeżeli zechcesz, będziesz mogła na nim siedzieć jako moja maleńka królowa, a ja siądę obok na podnóżku.
– Nic mnie nie obchodzą złote pałace ani trony – szlochała Prozerpina. – O, matko moja,
matko! Zawieź mnie do mojej matki!
Ale król Pluton, jak zwał siebie samego, zawołał tylko na rumaki, by szybciej galopowały.
– Nie bądź głupiutka, Prozerpino, bardzo cię proszę – rzekł dość posępnym tonem. – Ofiarowuję ci mój pałac i moją koronę i wszystkie bogactwa znajdujące się pod ziemią. A ty mnie
tak traktujesz, jak gdybym robił ci jakąś krzywdę. Jedyne, czego brak w moim pałacu, to wesolutkiej młodej panienki, która biegałaby po schodach i rozświetlała komnaty swoim uśmiechem. I to musisz dla króla Plutona uczynić.
– Nigdy! – wybuchnęła Prozerpina z miną tak nieszczęśliwą, że nieszczęśliwszej nie mogłaby już zrobić. – Nie uśmiechnę się nigdy, dopóki nie zawieziesz mnie pod drzwi domu
mojej matki!
Ale równie dobrze mogłaby przemawiać do wiatru, który gwizdał im koło uszu; bo Pluton
popędził tylko konie i jechali teraz jeszcze chyba szybciej. Prozerpina dalej szlochała krzycząc tak długo i tak głośno, że jej biedny głosik prawie doszczętnie się wyczerpał; a tak się
złożyło, że kiedy był już tylko cichym szeptem, spojrzała w dół na szeroki, rozległy łan falującego zboża – i jak myślicie, kogo zobaczyła? Ależ matkę Ceres pilnującą, żeby zboża rosły,
i zbyt zajętą, by spojrzeć na przelatujący z łoskotem złoty wóz! Zebrawszy wszystkie siły
dziewczynka wydała jeszcze jeden okrzyk, ale zanim Ceres zdążyła się obrócić, już jej nie
było.
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Król Pluton wjechał na drogę, która stawała się coraz posępniejsza. Była z obu stron
obrzeżona skałami i przepaściami, wśród których turkot kół odbijał się i rozbrzmiewał niczym
przeciągły huk grzmotów. Liście drzew i krzaków rosnących w szczelinach skał miały bardzo
smętny wygląd; i chociaż było dopiero południe, niebawem szary półmrok zaćmił dzienne
światło. Czarne rumaki tak chyżo pędziły, że znalazły się już poza granicami słońca. Ale im
mroczniejsze stawało się powietrze, tym większe zadowolenie biło z twarzy Plutona. Mimo
wszystko nie był brzydki, zwłaszcza gdy przestał wykrzywiać rysy w uśmiechu, który nie
licował z jego twarzą. Zerkając na niego w gęstniejącym mroku Prozerpina pocieszała się
myślą, że może nie jest tak niegodziwy, jak jej się początkowo zdawało.
– Ach, jakże orzeźwia ten półmrok – rzekł król Pluton – po obmierzłym i zuchwałym blasku słońca. Ileż przyjemniejszy jest blask lamp czy pochodni, zwłaszcza gdy ich światło odbija się od diamentów! Gdy zajedziemy do mojego pałacu, roztoczy się przed tobą wspaniały
widok.
– Daleko jeszcze? – spytała Prozerpina. – Odwieziesz mnie do domu, jak go obejrzę?
– Pomówimy o tym trochę później – rzekł Pluton. – Wjeżdżamy właśnie do mojego królestwa. Widzisz tę wysoką bramę przed nami? Kiedy ją miniemy, znajdziemy się w domu. A
oto tam na progu leży mój wierny pies. Cerber! Cerber! Chodź tu, piesku!
Z tymi słowy Pluton ściągnął lejce i zatrzymał wóz między wysokimi, masywnymi filarami bramy. Pies, o którym przed chwilą wspomniał, podniósł się i stanąwszy na tylnych łapach
przednie postawił na kole wozu. Litości, co to był za dziwaczny pies! Ach, był raczej ogromnym, srogim, szkaradnym potworem o trzech głowach, z których każda była groźniejsza od
dwóch pozostałych; ale mimo ich groźnego wyglądu król Pluton poklepał je wszystkie kolejno. Wydawał się mieć dla swojego trzygłowego psa tyle tkliwego uczucia, jakby to był śliczny maleńki spaniel o jedwabistych uszach i falistej sierści. Również Cerber uradował się widokiem swego pana jak to zwykle psy, okazywał mu przywiązanie, wymachując bardzo szybko ogonem. Ten energiczny ruch przyciągnął spojrzenie Prozerpiny i dziewczynka zobaczyła
z przestrachem, że ogon psa jest ni mniej, ni więcej tylko żywym smokiem o rozżarzonych
ślepiach i kłach, które miały bardzo jadowity wygląd. I kiedy trzygłowy Cerber łasił się tak
czule do króla Plutona, smok będący ogonem poruszał się na wszystkie strony wbrew jego
woli, a wydawał się przy tym z jakichś sobie tylko znanych racji tak zły i niegodziwy, jak
tylko możecie to sobie wyobrazić.
– Czy on mnie nie ugryzie? – spytała Prozerpina przysuwając się bliżej do Plutona. – Och,
jaki jest szkaradny!
– Nie bój się, dziecino – odparł król Pluton. – Cerber nie krzywdzi ludzi, dopóki nie usiłują
wedrzeć się do mego państwa, chociaż ich nie wzywałem, albo nie próbują wyjść, kiedy chcę
ich u siebie zatrzymać. Leżeć, Cerber! A teraz, moja śliczna Prozerpino, pojedziemy dalej.
Wóz wjechał w bramę i król Pluton wydawał się bardzo zadowolony, że jest znów w
swoim królestwie. Zwrócił Prozerpinie uwagę na bogate żyły złota widoczne pośród skał i
wskazał na kilka miejsc, gdzie od jednego uderzenia kilofa posypałby się korzec diamentów.
Zresztą wzdłuż całej drogi iskrzyły się szlachetne kamienie, które na ziemi posiadałyby
wprost bezcenną wartość, ale które tutaj były uważane za kamienie pośledniejszego gatunku,
po jakie doprawdy nie warto się schylić.
Niedaleko za bramą natrafili na most, zbudowany chyba z żelaza. Pluton zatrzymał wóz i
poprosił Prozerpinę, by przyjrzała się rzece płynącej leniwie pod mostem. Nigdy w życiu
dziewczynka nie widziała rzeki tak sennej, tak czarnej, tak błotnistej; jej wody nie odbijały
żadnych obrazów, niczego, co było na brzegach, a toczyły się tak ospale, jak gdyby rzeka
zapomniała, w jakim kierunku powinna płynąć, i wolała raczej stać w miejscu, niż płynąć w
tę czy przeciwną stronę.
– Oto rzeka Leta – powiedział król Pluton. – Nie uważasz, że jest bardzo sympatyczna?
– Uważam, że jest ponura – odparła Prozerpina.
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– Mnie osobiście się podoba – oznajmił Pluton, który słysząc, że mu ktoś nie przyznaje racji, bardzo łatwo się zasępiał. – W każdym razie ma jedną doprawdy znakomitą właściwość:
łyk jej wody pozwala ludziom zapomnieć o wszystkich troskach i smutkach, jakie ich dotąd
dręczyły. Wypijesz jeden łyk, droga Prozerpino, i natychmiast przestaniesz opłakiwać matkę,
a w twojej pamięci nie pozostanie nic, co by ci przeszkodziło zaznać szczęśliwości w moim
pałacu. Jak tylko zajedziemy na miejsce, każę ci podać trochę tej wody w złotym pucharku.
– Nie, nie, nie! – zawołała Prozerpina znowu zalewając się łzami. – Wolę być raczej tysiąckroć nieszczęśliwsza wspominając moją matkę, niż zapomnieć o niej i zyskać dzięki temu
szczęście. Moja kochana, kochana matka! Nigdy o niej nie zapomnę!
– Zobaczymy – rzekł król Pluton. – Nie wiesz jeszcze, jak dobrze nam będzie w moim pałacu. Oto jesteśmy przed samym portalem. Te kolumny są z czystego złota, zapewniam cię.
Wysiadł z wozu i trzymając Prozerpinę w objęciach wniósł ją długimi schodami do
ogromnej sieni pałacu. Sień była wspaniale oświetlona za pomocą drogocennych kamieni o
najróżniejszych barwach, które płonęły niczym lampy, rzucając ustokrotniony blask na całe
obszerne pomieszczenie. A mimo to panował jakby półmrok pośród tego zaczarowanego
światła, i w całej sieni nie było ani jednego przedmiotu, na który chciałoby się popatrzeć, z
wyjątkiem tylko widoku samej Prozerpiny, ślicznego dziecka z jednym ziemskim kwiatem
dotąd trzymanym w zaciśniętej dłoni. W moim przekonaniu nawet król Pluton nie czuł się tu
szczęśliwy i to było prawdziwym powodem wykradzenia Prozerpiny – aby miał co kochać i
nie musiał już mamić sobie serca tą nużącą wspaniałością. A chociaż udawał, że nie lubi
światła słonecznego, to jednak skutek obecności dziewczynki, choć tak zapłakanej, był taki,
jakby słaby i drżący promyk słońca przedarł się jakimś sposobem do tej zaczarowanej komnaty.
Pluton przywołał teraz swoich domowników i rozkazał im bez chwili zwłoki przygotować
najwspanialszą ucztę, a co ważniejsza, postawić przy nakryciu Prozerpiny złoty pucharek
napełniony wodą z Lety.
– Nie wypiję ani tej wody, ani w ogóle niczego – oznajmiła Prozerpina. – Nie wezmę też
do ust ani kąska jedzenia, nawet jakbyś zatrzymał mnie na zawsze w swoim pałacu.
– Nieładnie tak mówić – rzekł król Pluton głaszcząc ją po Policzku; bo naprawdę pragnął
być dla niej dobry, tylko nie bardzo wiedział jak. – Widzę, maleńka Prozerpino, że jesteś rozpieszczonym dzieckiem. Ale kiedy zobaczysz smakołyki, jakie przygotuje dla ciebie mój kucharz, zaraz powróci ci apetyt.
I wezwawszy kucharza wydał mu surowe rozkazy, aby zastawiono stół najrozmaitszymi
przysmakami, za jakimi młodzi zwykle przepadają. Miał w tym swój ukryty cel; musicie bowiem pamiętać, iż jest to niewzruszone prawo, że osoba porwana do zaczarowanego kraju,
która skosztuje tam jakiej bądź potrawy, nigdy nie będzie mogła wrócić do swoich przyjaciół.
Otóż gdyby król Pluton był na tyle przebiegły, by poczęstować Prozerpinę owocami albo
chlebem i mlekiem (bo do tak prostej strawy dziecko przywykło), jest rzeczą nader prawdopodobną, że mała wkrótce skusiłaby się i zjadła. Ale Pluton pozostawił tę sprawę kucharzowi,
który jak wszyscy kucharze uważał, że do jedzenia nadają się tylko ciężkie pasztety, mięsa w
ostrych przyprawach, słodkie ciasta pachnące wonnymi korzeniami – potrawy, jakich matka
nigdy nie dawała Prozerpinie, a których zapach miast zaostrzyć apetyt, doszczętnie go jej
odebrał.
Ale musimy się teraz wydostać z podziemnego państwa króla Plutona i zobaczyć, co porabiała Ceres, odkąd porwano jej córeczkę. Jak zapewne pamiętacie, widzieliśmy ją przelotnie,
na pół ukrytą pośród falujących łanów zboża, gdy czarne rumaki pędziły ciągnąc wóz, w którym jechała wbrew swej woli jej ukochana Prozerpina. Pamiętacie też zapewne głośny okrzyk
Prozerpiny, gdy wóz znikał już w oddali.
Spośród wszystkich lamentów Prozerpiny to jedno wołanie dotarło do uszu matki Ceres.
Wzięła omyłkowo turkot kół wozu za odgłos burzy i wyobraziła sobie, że zaraz spadnie desz-
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czyk, który pomoże jej przyśpieszyć dojrzewanie plonów. Ale usłyszawszy krzyk Prozerpiny
drgnęła i zaczęła się rozglądać, nie wiedziała, skąd do niej przypłynął, ale była prawie pewna,
że jest to głos jej córeczki. Jednakże wydawało się to wręcz nieprawdopodobne, żeby dziewczynka przewędrowała tak wiele lądów i mórz (których ona sama nie zdołałaby przemierzyć,
gdyby nie wóz zaprzężony w uskrzydlone smoki), przeto Ceres zaczęła się pocieszać, że to
jakieś inne dziecko, a nie jej ukochana Prozerpina, wydało ten rozpaczliwy krzyk. Niemniej
dręczyły ją liczne niespokojne lęki, jakie budzą się łatwo w każdym matczynym sercu, gdy
matka zmuszona oddalić się od swych ukochanych dzieci nie pozostawia ich pod opieką starej
ciotki lub innej wiernej piastunki. Opuściła więc czym prędzej pole, na którym tak się gorliwie trudziła; a ponieważ nie wykonała nawet połowy swego zadania, nazajutrz zboże tak wyglądało, jakby mu był potrzebny nie tylko deszcz, lecz również słońce, i jakby śniedź osiadła
na jego kłosach i jakaś choroba niszczyła korzenie.
Oba smoki musiały mieć bardzo zwinne skrzydła, bo w niecałą godzinę matka Ceres wysiadła przed drzwiami swego domu i przekonała się, że jest pusty. Wiedząc jednak, że dziecko
lubi baraszkować na plaży, pobiegła tam ile sił w nogach i zobaczyła wilgotne twarzyczki
biednych nimf morskich wyglądających spoza fali. Te zacne stworzenia czekały dotąd na
podwodnym łożu z gąbki, mniej więcej raz na pół minuty wynurzając swoje cztery głowy z
morza i sprawdzając, czy nie wraca już wreszcie ich towarzyszka zabaw.
– Gdzie jest Prozerpina? – zawołała Ceres. – Gdzie moje dziecko? Niegodziwe nimfy morskie, czyście ją znęciły na dno morza?
– Ach, nie, zacna matko Ceres! – odparły niewinne nimfy, odgarniając kędziory zielonych
włosów z czoła i patrząc jej prosto w twarz. – Taka rzecz nigdy nie przyszłaby nam do głowy.
Prozerpina bawiła się z nami, to prawda; ale odeszła już dawno na ląd, chciała tylko zebrać
trochę kwiatów na wianki. To było jeszcze rano i nie widziałyśmy jej od tego czasu.
Nie wysłuchawszy nimf do końca Ceres odeszła śpiesznie, by przeszukać okolicę i wypytać sąsiadów. Ale nikt nie udzielił jej informacji, dzięki którym biedna matka mogłaby odgadnąć, jaki los spotkał Prozerpinę. Prawda to, że pewien rybak zauważył ślady jej maleńkich
stóp na piasku, gdy wracał brzegiem morza niosąc koszyk ryb; a znów pewien wieśniak widział dziewczynkę, gdy pochylona zrywała kwiaty, kilka osób słyszało albo turkot kół wozu,
albo pomruk dalekiej burzy; a pewna stara niewiasta zrywająca kocią miętę i werbenę usłyszała krzyk, myślała jednak, że to jakieś dziecięce igraszki, i nie raczyła nawet podnieść głowy. Głupi ludzie! Guzdrali się tak strasznie długo z powiedzeniem tego czegoś, czego właściwie nie wiedzieli, że zapadła już noc, zanim matka Ceres przekonała się, że musi gdzie
indziej szukać swojej córki. Zapaliła więc pochodnię i wyruszyła w świat z postanowieniem,
że nie wróci, dopóki nie odnajdzie Prozerpiny. W pośpiechu i zdenerwowaniu zapomniała o
swoim wozie i uskrzydlonych smokach lub może uznała, że idąc pieszo skrupulatniej przeprowadzi swoje poszukiwania. W każdym razie tak rozpoczęła bolesną wędrówkę: szła z pochodnią w ręku i oglądała uważnie każdy przedmiot leżący na drodze. I przypadek chciał, że
nim uszła daleko, znalazła jeden ze wspaniałych kwiatów, które rosły na wyrwanym przez
Prozerpinę krzewie.
– Ha! – powiedziała sobie matka Ceres, badając kwiat w świetle pochodni. – W tym kwiecie jest coś złego! Ziemia nie urodziła go z moją pomocą ani z własnej woli. Jest to kwiat
zaczarowany i dlatego trujący. Kto wie, czy nie otruł mojego dziecka.
Włożyła jednak trujący kwiat za wycięcie sukni, nie była bowiem pewna, czy znajdzie
jeszcze jakąś inną pamiątkę po Prozerpinie.
Przez całą noc Ceres stukała do drzwi chat i budząc znużonych pracą wieśniaków pytała,
czy nie widzieli jej dziecka; a oni stali na progu zaspani i poziewający i odpowiadali jej pełni
współczucia, i błagali, żeby weszła do środka i odpoczęła. Stawała też przed portalami pałaców z tak głośnym nawoływaniem, że służba czym prędzej otwierała drzwi, myśląc, iż to jakiś potężny król lub królowa żądają wspaniałej wieczerzy i noclegu w paradnej komnacie. A
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widząc, że jest to tylko smutna i znękana kobieta z pochodnią w ręku i wiankiem ze zwiędłych maków na głowie, odpowiadali jej szorstko lub nawet grozili, że poszczują ją psami.
Ale nikt nie widział Prozerpiny ani nie mógł udzielić matce Ceres najmniejszej choćby wskazówki, gdzie jej szukać. Tak minęła noc; lecz Ceres nadal prowadziła poszukiwania nie
usiadłszy choćby na chwilę, by odpocząć, i nie przystanąwszy, by się pożywić – ba, nie pamiętając nawet, żeby zgasić pochodnię, chociaż najpierw w blasku różowego świtu, a potem
w miłym świetle porannego słońca jej płomyk zbladł i zmalał. Swoją drogą ciekaw jestem, z
jakiego materiału była zrobiona ta pochodnia; bo za dnia paliła się słabo, a w nocy buchała
jaskrawym płomieniem; i w ciągu tych wszystkich nużących dni i nocy, gdy Ceres szukała
Prozerpiny, nie zdołał jej nigdy ugasić ani deszcz, ani wichura.
Ceres nie tylko ludzi pytała o wieści o swojej córce. W lasach i nad strumieniami spotykała
istoty innego rzędu, które w tamtych dawnych czasach zamieszkiwały owe miłe i ustronne
miejsca i odnosiły się bardzo przyjaźnie do osób rozumiejących ich język i obyczaje, jak rozumiała je matka Ceres. Niekiedy stukała palcem w pokryty sękami pień majestatycznego
dębu; i natychmiast rozszczepiała się jego szorstka kora i ze środka wychodziło piękne
dziewczę, które było hamadriadą, czyli nimfą dębu, mieszkającą w drzewie i dzielącą z nim
długie życie, i cieszącą się, gdy lekki wietrzyk igrał z jego zielonym listowiem. Ale żadna z
tych liściastych panien nie widziała Prozerpiny. Potem, idąc trochę dalej, Ceres natrafiała
może na źródło bijące z kamienistego zagłębienia w ziemi i moczyła w nim rękę. I oto spod
piasku i kamyków wynurzała się wraz z wytryskiem źródła młoda kobieta o mokrych włosach, i stała wpatrzona w matkę Ceres, do połowy wychylająca się z toni i cała falująca od
wciąż niespokojnego ruchu wody. Ale gdy matka pytała, czy jej biedne zaginione dziecko
zatrzymywało się i piło u źródła, najada o zapłakanych oczach (bo tym nimfom wodnym zawsze starczało łez, by opłakiwać cudze nieszczęścia) odpowiadała: – Nie! – szemrzącym głosem, który brzmiał jak szmer strumyka.
Często też spotykała fauny, które wyglądały zupełnie jak opaleni wieśniacy, tyle tylko, że
miały owłosione uszy i malutkie rogi na czole, a zamiast nóg kozie kopytka, na których hasały wesoło po łąkach i lasach. Były to istoty swawolne, ale gdy matka Ceres pytała o swą
córkę, smutniały o tyle, o ile pozwalała im na to ich wesoła natura, bo one też nie mogły
udzielić Ceres dobrej wieści. Ale niekiedy natykała się na bandę bardzo niegrzecznych satyrów, które miały twarze niczym małpie pyszczki, a z tyłu końskie ogony i które tańczyły
zwykle bardzo hałaśliwie pośród wrzaskliwego śmiechu. Kiedy zatrzymywała się, by ich
spytać, wybuchały śmiechem jeszcze hałaśliwszym, znajdując w niedoli samotnej kobiety
jeden więcej powód do wesołości. Jak to brzydko ze strony tych szkaradnych satyrów! A kiedyś, gdy szła przez ustronne pastwisko, zobaczyła osobistość imieniem Pan, siedzącą u stóp
wysokiej skały i grającą na fujarce. Pan też miał rogi i owłosione uszy, i kozie kopytka; ponieważ jednak był dobrym znajomym matki Ceres, odpowiedział na jej pytanie tak grzecznie,
jak tylko potrafił, i poczęstował ją mlekiem i miodem z drewnianej miski. Ale on również nie
umiał powiedzieć, co się stało z Prozerpiną, podobnie jak reszta tych leśnych i polnych stworzeń.
I tak matka Ceres wędrowała dziewięć dni i dziewięć nocy, nie natrafiwszy na ślad Prozerpiny, chyba że był to czasem zwiędły kwiatek; podnosiła je wszystkie i chowała za wycięcie
sukni, bo wyobrażała sobie, że wypadły z dłoni jej nieszczęsnej córki. Cały dzień zdążała
naprzód w promieniach gorącego słońca; a nocą płomień pochodni czerwienił się i jarzył na
ścieżce i Ceres, nie odpoczywając ani chwili, dalej prowadziła poszukiwania w jej blasku.
Dziesiątego dnia matka Ceres dostrzegła przypadkiem wylot jaskini, w której wnętrzu
(chociaż na dworze było południe) panowałby szary półmrok, gdyby nie paliła się tam pochodnia. Jej płomyk drgał i walczył z ciemnością, nie mógł jednak nawet w połowie oświetlić
posępnej pieczary z jej wszystkimi melancholijnymi cieniami. Ceres postanowiła, że nie ominie żadnego miejsca; zajrzała więc do pieczary oświetlając trochę lepiej jej wnętrze własną
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pochodnią, trzymaną w wyciągniętej ręce. A zajrzawszy dostrzegła coś, co zdawało się być
niewiastą siedzącą na zeschłych liściach, których ogromne sterty wiatr wywiał do środka.
Otóż ta niewiasta (jeśli możemy ją tak nazwać) nie była bynajmniej tak piękna, jak często
niewiasty bywają; bo mówiono mi, że głowę miała bardzo podobną do głowy psa, a ozdabiała
ją wiankiem uwitym z węży. Ale matce Ceres wystarczyło raz na nią spojrzeć, a już wiedziała, że jest to bardzo dziwaczna osoba, która znajduje największą przyjemność w tym, że jest
nieszczęśliwa, i w ogóle nie otwiera ust do innych osób, jeśli nie są tak melancholijne i tak
nieutulone w żalu, jak ku swojej radości była ona.
„Jestem teraz dość nieszczęśliwa – pomyślała biedna Ceres – żeby porozmawiać z tą ponurą Hekate, nawet gdyby była dziesięć razy smutniejsza niż kiedykolwiek dotąd”.
Weszła więc do pieczary i usiadła na zeschłych liściach u boku niewiasty o głowie psa. Od
zaginięcia Prozerpiny nie znalazła na całym świecie innego towarzystwa.
– O Hekate – powiedziała – jeżeli stracisz kiedyś córkę, poznasz prawdziwy smutek.
Rzeknij mi, na miłosierdzie, czy nie widziałaś mojej biednej, maleńkiej Prozerpiny przechodzącej gdzieś w pobliżu tej pieczary?
– Nie, matko Ceres, nie widziałam twojego dziecka – odparła Hekate skrzypliwie, wzdychając między każdym, a już najrzadziej między co drugim słowem. – Ale moje uszy, trzeba
ci wiedzieć, tak są skonstruowane, że każdy na świecie okrzyk rozpaczy czy przestrachu z
całą pewnością znajdzie do nich drogę. Gdy przed dziesięciu dniami siedziałam w mej pieczarze, z miłym uczuciem, że jestem bardzo nieszczęśliwa, usłyszałam dziewczęcy głos nabrzmiały wielką rozpaczą. Coś strasznego przydarzyło się temu dziecku, bądź spokojna. O ile
mogłam sądzić, porwał ją smok lub jakaś inna okrutna poczwara.
– Zabijasz mnie swymi słowy – jęknęła Ceres bliska omdlenia. – W której stronie usłyszałaś ten krzyk i w jakim kierunku zdawał się odpływać?
– Przemknął z niezwykłą chyżością – wyjaśniła Hekate – i jednocześnie usłyszałam ciężki
turkot kół oddalający się na wschód. Nic więcej nie mogę ci powiedzieć, a dodam tylko, że w
moim najgłębszym przekonaniu nie zobaczysz już nigdy swojego dziecka. Jedyna rada, jaką
mogę ci służyć, to żebyś zamieszkała w tej pieczarze, a wtedy będziemy dwiema najnieszczęśliwszymi niewiastami na świecie.
– Jeszcze nie teraz, posępna Hekate – rzekła Ceres. – Wpierw weź swą pochodnię i pomóż
mi szukać zaginionej Prozerpiny. A gdy nie będzie już nadziei, bym ją odnalazła (jeśli ten
czarny dzień jest mi przeznaczony), rzucę się za twym przyzwoleniem na te zeschłe liście lub
na gołą skałę i pokażę ci, czym jest prawdziwa boleść. Ale zanim się nie przekonam, że moje
dziecko zniknęło z powierzchni ziemi, nie pozwolę sobie choćby na smutek.
Posępna Hekate nie była zachwycona perspektywą wyjścia na słoneczny świat. Lecz nagle
przyszło jej do głowy, że boleść zrozpaczonej Ceres otuli je obie niczym melancholijny półmrok, choćby słońce najjaśniej świeciło, i że wobec tego będzie mogła cieszyć się swymi
złymi humorami wcale nie gorzej, niż gdyby pozostała w pieczarze. Zgodziła się tedy pójść i
wyruszyły razem niosąc pochodnie, chociaż był to biały dzień i świeciło słońce. Pochodnie
wytwarzały wokół obu niewiast jakby półmrok, toteż ludzie, których spotykały w drodze, nie
widzieli wyraźnie ich postaci, a gdyby czasem udało się im dostrzec Hekate w tym jej wężowym wianku na głowie, przeważnie byli na tyle przezorni, że uciekaliby nie próbując spojrzeć
po raz drugi.
I gdy tak wędrowały zbolałe, nagle pewna myśl przyszła Ceres do głowy.
– Jest jedna osoba – zawołała Ceres – która musiała widzieć moje biedne dziecko i z pewnością wie, co się z nim stało. Dlaczego wcześniej o nim nie pomyślałam? To Febus.
– Co takiego? – obruszyła się Hekate. – Ten młodzieniec, który przesiaduje stale na słońcu? O, proszę cię, Ceres, nie zbliżaj się do niego! Jest wesoły, lekkomyślny, frywolny i roześmieje ci się tylko w twarz A poza tym ten bijący od niego silny słoneczny blask oślepi moje
biedne oczy, które już sobie prawie zupełnie wypłakałam.
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– Obiecałaś być mi towarzyszką – powiedziała Ceres. – Chodź, przyśpieszmy kroku, bo
inaczej słońce zniknie, a wraz z nim odejdzie Febus.
Wyruszyły więc na poszukiwanie Febusa, a idąc wzdychały boleściwie, przy czym Hekate
lamentowała znacznie żałośniej od Ceres; bo trzeba wam wiedzieć, że największą przyjemność znajdowała w tym, że jest nieszczęśliwa, i dlatego starała się wykorzystać jak najlepiej
każdą nadarzającą się sposobność. Po dość długiej wędrówce dotarły w końcu do najbardziej
nasłonecznionego miejsca na całym świecie. A tam ujrzały pięknego młodzieńca o długich,
wijących się lokach, które były chyba utkane z promieni słonecznych; jego strój przypominał
lekkie wiosenne obłoki; a z jego rysów biła taka żywość, że Hekate zasłaniając oczy dłońmi
wymamrotała, iż powinien zakrywać twarz czarnym welonem. Febus (bo on to był we własnej osobie) trzymał w ręku lirę, z której strun wydobywał tony słodkiej melodii, śpiewając
jednocześnie przepiękną pieśń, którą dopiero co skomponował. Bo prócz wielu innych talentów młodzieniec ów zasłynął jako twórca zachwycającej poezji.
Gdy Ceres wraz ze swą posępną towarzyszką podeszły bliżej, uśmiechnął się do nich tak
wesoło, że wężowy wianek Hekate zasyczał jadowicie, a ona sama bardzo zapragnęła wrócić
do swojej pieczary. Natomiast Ceres była zbyt pochłonięta smutkiem, by zauważyć, czy Febus uśmiecha się, czy marszczy.
– Febusie! – zawołała. – Spadło na mnie wielkie nieszczęście i przychodzę do ciebie z błaganiem o pomoc. Czy możesz mi powiedzieć, co się stało z moją drogą córeczką Prozerpiną?
– Prozerpina! Mówisz, że się nazywa Prozerpina? – rzekł Febus wysilając pamięć, miał
bowiem w głowie taki natłok miłych myśli, że często zapominał o tym, co się zdarzyło zaledwie wczoraj. – Ach tak, pamiętam! To naprawdę śliczne dziecko. Z radością cię, pani, zawiadamiam, że widziałem Prozerpinę nie dawniej niż przed kilku dniami. Możesz być o nią
spokojna. Jest bezpieczna i w doskonałych rękach.
– Febusie, gdzie przebywa moje drogie dziecko? – zawołała Ceres rzucając mu się do nóg.
– Otóż – zaczął Febus, a gdy mówił, dotykał palcami liry, dzięki czemu cieniutka wstęga
melodii przeplatała jego słowa – gdy kilka dni temu mała panienka zbierała kwiaty (przyznaję, że ma bardzo dobry gust), porwał ją nagle król Pluton i zawiózł do swego podziemnego
państwa. Nie byłem nigdy w tej części świata, ale jak mi mówiono, pałac królewski jest zbudowany w stylu bardzo szlachetnym i z najwspanialszych i najkosztowniejszych materiałów.
Twoje dziecię będzie miało do zabawy złoto, perły, diamenty i najrozmaitsze inne szlachetne
kamienie. Radzę ci, droga pani, byś się wyzbyła niepokoju. Poczucie piękna Prozerpiny znajdzie zaspokojenie i mimo braku słońca w królestwie Plutona będzie tam wiodła godne pozazdroszczenia życie.
– Zamilknij! Nie mów takich słów! – rzuciła rozgniewana Ceres. – A czym zaspokoi serce? Czymże są te wszystkie wspaniałości, o których wspominasz, bez tkliwego uczucia? Muszę ją odzyskać. Czy pójdziesz ze mną, Febusie, i zażądasz, aby niegodziwy Pluton zwrócił
mi dziecko?
– Zechciej mi wybaczyć, pani – rzekł Febus składając przed nią wytworny ukłon. – Szczerze życzę ci sukcesu i doprawdy żałuję, iż mam tak pilne sprawy, że muszę sobie odmówić
przyjemności towarzyszenia ci w tej podróży. Co więcej, nie jestem w najlepszych stosunkach
z królem Plutonem. Jeśli mam rzec prawdę, jego trzygłowy pies nie wpuści mnie we wrota,
musiałbym bowiem wziąć ze sobą promień słoneczny, a te, jak ci wiadomo, są zabronione w
podziemnym państwie Plutona.
– Ach, Febusie – powiedziała Ceres, z wyraźną goryczą w słowach – miast serca masz lirę.
Żegnaj!
– Nie zostałabyś, by posłuchać, jak przyoblekę piękną i wzruszającą historię Prozerpiny w
kształt ułożonych na poczekaniu wierszy? – spytał Febus.
Ale Ceres potrząsnęła głową i odeszła spiesznie wraz z Hekate. Febus (który, jak wam
mówiłem, był znakomitym poetą) natychmiast zabrał się do układania ody o boleści nieszczę-
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snej matki; i gdybyśmy mierzyli jego wrażliwość tym pięknym utworem, doszlibyśmy do
przekonania, że Febus ma bardzo tkliwe serce. Kiedy jednak poeta przywyknie wygrywać na
strunach serca akordy dla swej liry, może brząkać na nich, ile zechce, nie zadając sobie zbytniego bólu. Choć więc Febus śpiewał bardzo smutną pieśń, był cały czas tak wesoły, jak wesołe były promienie słońca, pośród których mieszkał.
Nieszczęsna matka Ceres wiedziała już, jaki los spotkał jej córkę, ale nie zrobiło jej się
przez to lżej na sercu. Przeciwnie, położenie biedaczki wydawało się teraz jeszcze rozpaczliwsze. Póki Prozerpina była na ziemi, istniała nadzieja, że matka zdoła ją odzyskać. Ale teraz, gdy biedna dziewczynka znalazła się za żelaznymi wrotami króla podziemi, u których
leżał trzygłowy Cerber, wydawało się niemożliwością, by zdołała stamtąd kiedykolwiek
uciec. Posępna Hekate, która tak lubiła czarno zapatrywać się na sprawy, poradziła Ceres, by
wróciła z nią do pieczary i spędziła resztę życia czując się nieszczęśliwa. Ceres odparła, że
Hekate może sobie tam wrócić sama, natomiast ona wyruszy w świat na poszukiwanie zejścia
do podziemnego państwa króla Plutona. Hekate wzięła ją za słowo i pośpieszyła do ukochanej
pieczary, strasząc po drodze wiele malutkich dzieci widokiem swojego psiego oblicza.
Biedna matka Ceres! Aż żal ściska serce, kiedy się pomyśli, że tak szła samotna uciążliwą
drogą, trzymając w dłoni nigdy nie gasnącą pochodnię, której płomień zdawał się symbolizować rozpacz i nadzieję wspólnie gorejące w jej sercu. Tak bardzo cierpiała, że choć na początku swej niedoli wygląd miała młody, w ciągu bardzo krótkiego czasu przeobraziła się w
starszą osobę. Było jej wszystko jedno, jak jest ubrana, i nawet nie pomyślała, żeby wyrzucić
wianek zwiędłych maków, którym przybrała głowę w dniu zniknięcia Prozerpiny. Wędrowała
błędna i z włosem tak zmierzwionym, że ludzie brali ją za jakąś oszalałą istotę i nawet nie
przychodziło im na myśl, że jest to matka Ceres, która ma nadzór nad każdym ziarnem zasianym przez rolnika. Teraz jednak nie kłopotała się o czas siewów czy zbiorów i pozostawiała
rolnikom troskę o ich własne sprawy; plony mogły sobie rozkwitać lub niszczeć, jak popadło.
Nie interesowała się teraz niczym, chyba że ujrzała dzieci bawiące się lub zrywające kwiaty
na przydrożnej łące. Wtedy zatrzymywała się i patrzyła na nie ze łzami w oczach. Dzieci,
litując się nad żałością matki Ceres, przypadały do jej kolan i spoglądały ze smutkiem w jej
twarz, a Ceres kolejno je wszystkie całowała, a potem prowadziła całą gromadkę do domu i
radziła ich matkom, aby starały się nigdy nie tracić ich z oczu.
– Bo jak odejdą gdzieś dalej – mówiła – może się wam zdarzyć to, co mnie spotkało, że
bezlitosny król Pluton upodoba sobie wasze maleństwa, porwie je do swego wozu i odjedzie.
Któregoś dnia podczas tej wędrówki w poszukiwaniu zejścia do podziemnego państwa Ceres dotarła do pałacu króla Keleosa, który był władcą Eleuzis. Weszła na wysokie stopnie,
minęła portal i zastała domowników w wielkiej trwodze z powodu najmłodszego królewicza.
Maleństwo, jak się okazało, było chore (moim zdaniem po prostu ząbkowało), nie chciało jeść
i cały czas pojękiwało z bólu. Królowa, imieniem Metanejra, bardzo pragnęła znaleźć dla
niego piastunkę; ujrzawszy więc wchodzącą na stopnie pałacu niewiastę o wyglądzie matrony, rzekła sobie w duchu, że oto jest osoba tak bardzo jej potrzebna. Przeto podbiegła do
drzwi z biednym, zawodzącym niemowlęciem w ramionach i błagać Ceres, żeby je wzięła
pod swą opiekę lub przynajmniej doradziła, czym je uzdrowić.
– Czy powierzysz dziecko mojej wyłącznej pieczy? – spytała Ceres.
– Tak, i uczynię to z wielką radością – odparła królowa – jeżeli poświęcisz mu cały swój
czas. Bo widzę, żeś była matką.
– Słusznie mówisz, królowo – rzekła Ceres. – Miałam kiedyś dziecko. No cóż, będę piastunką tego biednego, chorowitego chłopczyka. Ale ostrzegam cię, byś nie mieszała się do
kuracji, jakie ja uznam dla niego za słuszne. Jeśli to uczynisz, biedny maleńki chłopczyk zapłaci za szaleństwo matki.
Po czym ucałowała dzieciaczka, co chyba dobrze mu zrobiło, bo uśmiechnął się i przytulił
do jej piersi.
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I tak matka Ceres postawiła swą pochodnię w kącie (gdzie jej płomień wciąż migotał) i
zamieszkała w pałacu króla Keleosa jako piastunka maleńkiego księcia Demofoonta. Traktowała go tak, jakby był jej własnym dzieckiem, i nie pozwalała ani królowi, ani królowej decydować, czy ma być kąpany w zimnej, czy ciepłej wodzie, ani co ma jeść, ani jak często powinien przebywać na powietrzu, ani o której należy go kłaść spać. Chybabyście mi nie uwierzyli, gdybym wam powiedział, jak prędko książęce niemowlę wyzbyło się swych chorób i
jakie się zrobiło tłuściutkie i różowe, i silne, jak wyrosły mu dwa rzędy perłowych ząbków w
czasie krótszym niż wszystkim innym dzieciom przedtem czy potem. Miast najbledszego,
najkapryśniejszego, najsłabszego skrzata na świecie (jak o nim mówiła własna matka, powierzając go opiece Ceres) był teraz silnym niemowlęciem, gaworzącym, śmiejącym się, wymachującym nóżkami i turlającym się z jednego końca pokoju na drugi. Zbiegały się do pałacu
wszystkie zacne niewiasty z sąsiedztwa i podnosiły ręce w niewymownym zdumieniu na widok piękności i krzepkości tego czarującego książątka. Ich zdumienie było tym większe, że
nikt nigdy nie widział, aby dziecko brało cokolwiek do ust czy wypijało choćby kubek mleka.
– Rzeknij mi, proszę, piastunko – powtarzała wciąż jego królewska matka – jak ty to robisz, że dziecko tak się dobrze chowa?
– Byłam kiedyś matką – odpowiadała zawsze Ceres. – Wychowałam własne dziecko i teraz wiem, jak postępować z innymi dziećmi.
Ale królowa Metanejra, co było naturalne, bardzo chciała się dowiedzieć, co właściwie
piastunka robi z jej dzieckiem. Przeto któregoś wieczoru ukryła się w komnacie, gdzie sypiała
Ceres. Na kominie płonął ogień, ale rozsypał się już teraz i na palenisku leżały mniejsze i
większe rozżarzone bryły, z których od czasu do czasu strzelał w górę płomyk omiatający
ściany ciepłym, czerwonawym blaskiem. Ceres siedziała obok komina trzymając dziecko na
kolanach, a cień jej postaci tańczył na suficie. Rozebrała maleńkiego księcia i obmyła go całego jakimś wonnym płynem z wazy. Następnie odgarnęła czerwone węgle i zrobiła wśród
nich lekko zagłębione miejsce. W końcu, gdy chłopaczek gaworzył i bił w małe tłuściutkie
rączki, i śmiał się do swej piastunki (jak to, może zdarzyło się wam widzieć, robi wasza
młodsza siostrzyczka lub braciszek, zanim wejdzie do ciepłej kąpieli), Ceres położyła go nagusieńkiego w zagłębieniu między rozżarzonymi węglami. Potem zgarnęła na niego żar i odeszła spokojnie od komina.
Spróbujcie sobie wyobrazić, jeśli potraficie, jaki wrzask wydała królowa Metanejra myśląc, że jej drogie dzieciątko spali się na popiół. Wyskoczyła z kryjówki, rzuciła się do komina i odgarnąwszy żar porwała maleńkiego księcia Demofoonta z jego łoża gorejących węgli,
dwa takie czerwone węgielki dzieciaczek trzymał w zaciśniętych piąstkach. Zaniósł się natychmiast żałosnym płaczem, jak to niemowlęta, kiedy je ktoś wyrwie nagle ze snu. Zdumiona i rozradowana królowa zobaczyła, że na jego ciałku nie ma żadnych śladów ognia, w którym leżał. Zwróciła się teraz do Ceres o wyjaśnienia.
– Głupia niewiasto – rzekła Ceres – czy nie przyrzekłaś powierzyć dziecko mojej wyłącznej pieczy? Nie domyślasz się nawet, jaką mu wyrządziłaś krzywdę. Gdybyś pozwoliła nadal
mi się nim opiekować, rósłby jak dziecko boskiego pochodzenia, obdarzone nadludzką siłą i
mądrością, i żyłby wiecznie. Czy wyobrażasz sobie, że ziemskie dzieci mogłyby się stać nieśmiertelne, gdyby ich wpierw nie zahartowano w najgorętszym ogniu? Ale ty zgubiłaś swojego syna. Bo chociaż będzie silnym człowiekiem i w swoim czasie wyrośnie na bohatera, to
jednak z powodu twojej głupoty zestarzeje się i w końcu umrze. Za niewczesną czułość swej
matki biedny chłopczyk zapłaci nieśmiertelnością. Żegnaj!
Z tymi słowy Ceres pocałowała małego księcia Demofoonta, westchnęła na myśl o tym, co
utracił, i odeszła, nie zważając na błagania królowej Metanejry, by koniecznie została i przykrywała jej synka rozżarzonymi węglami tak często, jak tylko jej przyjdzie ochota. Biedny
malec! Już nigdy nie spało mu się tak ciepło.
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Podczas pobytu w pałacu królewskim matka Ceres była bezustannie zajęta opieką nad
małym księciem i w jej sercu ucichł trochę smutek po stracie Prozerpiny. Ale teraz, nie mając
nic innego do roboty, znowu pogrążyła się w dawnej boleści. W końcu, miotana rozpaczą,
podjęła straszne postanowienie, że dopóki nie odzyska córki, nie pozwoli, aby wyrosło jedno
źdźbło trawy, jeden kłos, jeden kartofel, jedna rzepa czy jakiekolwiek inne warzywo lub owoc
nadający się do jedzenia dla człowieka i zwierzęcia. Zabroniła nawet kwitnąć kwiatom, by ich
widok przypadkiem kogoś nie rozweselił.
A ponieważ nawet malutka głowa szparaga nie ośmieliłaby się wysunąć z ziemi bez pozwolenia Ceres, możecie sobie wyobrazić, jak straszne nieszczęście spadło na świat. Rolnicy
orali i siali jak zwykle; ale tłuste, czarne skiby wydawały się tak jałowe jak piach na pustyni.
Pastwiska były w ciepłym miesiącu czerwcu tak brązowe, jak bywały w chłodnym listopadzie. Rozległe łany bogaczy i maleńkie poletka biedaków stały jednako zwarzone. Na
wszystkich klombach kwiatowych wszystkich małych dziewczynek na świecie sterczały z
ziemi uschłe łodygi. Starzy ludzie potrząsali siwymi głowami i mówili, że ziemia zestarzała
się na ich podobieństwo i nie potrafi już przystroić oblicza ciepłym wiosennym uśmiechem.
Aż żal było patrzeć na nieszczęsne, zgłodniałe bydło i owce, gdy całe ich stada ciągnęły za
Ceres becząc i porykując, jak gdyby nauczone instynktem wiedziały, że od niej należy oczekiwać ratunku; i wszyscy, którzy znali jej moc, błagali Ceres, by się ulitowała nad rasą ludzką, a przynajmniej, aby pozwoliła rosnąć trawie. Ale chociaż matka Ceres serce miała z natury czułe, była teraz nieubłagana.
– Nigdy! – mówiła. – Jeśli mieszkańcy ziemi chcą jeszcze zobaczyć trawę, musi ona
wpierw wyrosnąć wzdłuż ścieżki, po której będzie stąpała wracająca do mnie córka.
W końcu, gdy nie było już innej rady, nasz stary przyjaciel, Żywe Srebro, został czym prędzej wysłany do króla Plutona, a to w nadziei, że zdoła go może namówić, by oddał Prozerpinę i tym samym odrobił zło, które wyrządził, i doprowadził znów wszystko do ładu. Przeto
Żywe Srebro wybrał najkrótszą drogę do wielkich wrót, wzbił się w powietrze, przeskoczył
tuż nad trzygłowym psem i stanął przed drzwiami pałacu w nieprawdopodobnie wprost krótkim czasie. Służba znała go zarówno z twarzy, jak z odzienia; bo w dawnych czasach widywano tu często jego krótki płaszcz, uskrzydloną czapkę i trzewiki oraz laskę ze skręconych
węży. Zażądał, aby go natychmiast zaprowadzono przed oblicze króla; Pluton, który usłyszał
jego głos ze szczytu schodów i który rozchmurzał się zawsze słuchając wesołej paplaniny
Żywego Srebra, przywołał go do siebie. A gdy oni omawiają swoje sprawy, my spróbujemy
się dowiedzieć, co robiła Prozerpina, odkąd widzieliśmy ją po raz ostatni.
Dziewczynka oznajmiła, jak zapewne pamiętacie, że nie weźmie nic do ust, póki będzie
trzymana wbrew woli w państwie króla Plutona. W jaki sposób zdołała wytrwać w tym postanowieniu, a jednocześnie nie stracić pulchności i rumieńców, tego doprawdy nie potrafię
wam wyjaśnić, ale jeśli dobrze rozumiem, niektóre młode damy posiadają umiejętność życia
samym powietrzem widocznie. Prozerpina do nich należała. W każdym razie minęło już sześć
miesięcy, odkąd zeszła z powierzchni ziemi, i ani jeden kąsek jedzenia, czemu służba mogła
przyświadczyć, nie znalazł się w jej maleńkiej buzi. Zasługa Prozerpiny była tym większa, że
król Pluton kazał ją codziennie kusić najrozmaitszymi słodyczami, różnością cukrzonych
owoców i przysmaków, za jakimi dzieci szczególnie przepadają. Ale zacna matka Ceres tłumaczyła jej często, że są to bardzo szkodliwe wiktuały; i już choćby z tego powodu, jeśli nie z
innego, Prozerpina za nic nie wzięłaby ich do ust.
A ponieważ mała panienka miała usposobienie pogodne i żywe, nie czuła się przez cały
ten czas tak bardzo nieszczęśliwa, jak moglibyście przypuszczać. W ogromnym pałacu było
tysiąc komnat, a każda z nich była pełna pięknych i zadziwiających przedmiotów. Wprawdzie
panował tu wieczny półmrok, który chował się wśród niezliczonych kolumn, gdy Prozerpina
przechodziła między nimi, i pomykał za nią chyłkiem w echu jej kroków, a blask wszystkich
szlachetnych kamieni, które płonęły własnym ogniem, nie był wart jednego promyka słońca,
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podobnie jak najbardziej olśniewające z wielobarwnych klejnotów, które Prozerpina dostała
do zabawy, nie mogły rywalizować z prostym pięknem zrywanych przez nią kiedyś kwiatów.
A jednak dokądkolwiek szła dziewczynka w swoich wędrówkach pośród złoconych sal i
komnat, tam zdawała się wnosić naturę i słońce i rozrzucać na prawo i lewo lśniące od rosy
kwiaty. Odkąd tu przybyła, pałac nie był już tą samą co dawniej siedzibą majestatycznej
sztuczności i posępnego przepychu. Wszyscy domownicy to odczuwali, a już zwłaszcza król
Pluton.
– Moja maleńka Prozerpino – mawiał często – bardzo bym pragnął, żebyś mnie choć
troszkę polubiła. My, istoty ponure i o chmurnym usposobieniu, posiadamy często serca tak
gorące, jak mają je osoby znacznie od nas pogodniejsze. Gdybyś tyko chciała zostać ze mną z
własnej nieprzymuszonej woli, cieszyłoby mnie to bardziej niż posiadanie stu takich pałaców.
– Ach – odpowiadała Prozerpina – trzeba się było postarać, żebym cię polubiła, zanim
mnie uprowadziłeś. A postąpiłbyś teraz najmądrzej, gdybyś mnie wypuścił. Bo wtedy mogłabym cię czasem wspominać i myśleć sobie, że byłeś dla mnie tak dobry, jak potrafisz. I kto
wie, czy któregoś dnia nie złożyłabym ci wizyty.
– O, nie! – zawołał król Pluton uśmiechając się swoim niewesołym uśmiechem. – Nie
ufałbym ci, że wrócisz. Za bardzo lubisz żyć w słońcu i zrywać kwiaty. Jakież to nierozsądne
i dziecinne zamiłowanie. Czy te klejnoty, które kazałem dla ciebie wykopać z ziemi i które są
drogocenniejsze od klejnotów w mej koronie... czy nie są piękniejsze od fiołków?
– Nawet nie są w połowie tak ładne – powiedziała Prozerpina wyrywając klejnoty Plutonowi z ręki i ciskając je na drugi koniec sali. – O moje słodko pachnące fiołki, czy was już
nigdy nie zobaczę? – I zalała się łzami.
Ale łzy bardzo młodych osób zawierają niewiele soli i kwasów i nie rozogniają tak oczu,
jak łzy dorosłych; nic więc dziwnego, że już w kilka chwil później Prozerpina hasała po komnacie prawie tak wesoło, jak kiedyś z czterema nimfami tuż obok przybrzeżnej fali. Patrząc na
nią król Pluton żałował, że też nie jest dzieckiem. A maleńka Prozerpina, kiedy się obejrzała i
zobaczyła tego wielkiego władcę na tle wspaniałej komnaty, tak majestatycznego, a jednocześnie tak smutnego i osamotnionego, poczuła nagle litość. Wróciła do niego pędem i po raz
pierwszy w życiu wsunęła mu w dłoń swoją delikatną, malutką rączkę.
– Kocham cię już odrobinę – powiedziała zadzierając głowę i spoglądając na niego.
– Drogie dziecko, naprawdę? – zawołał Pluton schylając się, żeby ją pocałować; ale Prozerpina cofnęła się przed jego pocałunkiem, chociaż rysy miał szlachetne, jego twarz była bardzo posępna i mroczna. – Chyba sobie na to nie zasłużyłem, skoro nam cię tu od tylu miesięcy, a na dodatek jeszcze głodzę. Czy nie miałabyś ochoty zjeść czegoś?
To pytanie władcy podziemi było bardzo chytre; bo pamiętacie zapewne, że gdyby Prozerpina znajdując się w jego dominiach wzięła do ust choć kęsek jedzenia, nigdy już nie mogłaby opuścić ich granic.
– Nie, doprawdy dziękuję – rzekła Prozerpina. – Twój kucharz bezustannie piecze i smaży, dusi i wyrabia ciasta i obmyśla wciąż nowe potrawy, bo ma nadzieję, że przypadną mi one do smaku. Ale ten biedny, tłusty człowieczek niepotrzebnie się trudzi. Na nic nie mam apetytu... chyba
że zobaczyłabym kawałek chleba upieczonego przez moją matkę albo owoc z jej ogródka.
Usłyszawszy to Pluton zrozumiał, że jego metoda pobudzania apetytu Prozerpiny nie była
najlepsza. W opinii tego miłego dziecka potrawy i wymyślne przysmaki przyrządzane przez
kucharza nie równały się nawet z prostą strawą, do której przyzwyczaiła swą córkę matka
Ceres. Dziwiąc się samemu sobie, że wcześniej o tym nie pomyślał, król Pluton wysłał teraz
jednego ze swych zaufanych sług z poleceniem, aby przyniósł duży kosz najpiękniejszych i
najsoczystszych gruszek, moreli i śliwek, jakie zdoła znaleźć w nadziemnym świecie. Niestety, działo się to wtedy, gdy matka Ceres zabroniła rosnąć jakimkolwiek warzywom czy
owocom; i sługa króla Plutona, przeszukawszy całą ziemię, znalazł tylko jeden jedyny owoc
granatu, na dodatek tak wysuszony, że niewart zjedzenia. Niemniej, ponieważ nic lepszego nie
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mógł dostać, służący przyniósł ten stary i suchy, i pomarszczony granat do pałacu, położył go na
wspaniałej złotej tacy i zaniósł Prozerpinie. Otóż zdarzyło się dziwnym doprawdy trafem, że gdy
sługa niosący granat wchodził w kuchenne drzwi pałacu, nasz przyjaciel Żywe Srebro wstępował
na pałacowe schody, przybywając z poleceniem odebrania Prozerpiny Plutonowi.
Zaledwie Prozerpina zobaczyła granat na złotej tacy, powiedziała służącemu, żeby go natychmiast wyniósł.
– Zapewniam cię, że go nie wezmę do ust – oznajmiła. – Nawet gdybym nie wiem jak była
głodna, nie zjadłabym takiego nędznego, wyschniętego granatu.
– Jest to jedyny owoc na świecie – rzekł służący.
Postawił złotą tacę na stoliku i wyszedł. Kiedy go już nie było, Prozerpina nie mogła się
powstrzymać, żeby nie podejść do stołu i nie spojrzeć pożądliwie na ten żałosny okaz owocu;
bo prawdę mówiąc, na widok czegoś, co lubiła, dał jej o sobie znać apetyt wszystkich sześciu
miesięcy. Rzecz jasna granat wyglądał szkaradnie i zdawał się być mniej więcej tak soczysty
jak skorupka ostrygi.
Ale w państwie króla Plutona nie było wyboru; był to pierwszy owoc, jaki Prozerpina tu
ujrzała, i prawdopodobnie ostatni, jaki kiedykolwiek zobaczy; a jeśli nie zje go natychmiast,
jeszcze bardziej się pomarszczy i w ogóle nie będzie nadawał się do jedzenia.
– Przynajmniej mogę go powąchać – powiedziała sobie dziewczynka.
Wzięła więc granat do ręki i przysunęła do noska; a będąc w tak bliskim sąsiedztwie jej
buzi, owoc w jakiś niepojęty sposób znalazł tamże drogę. Ach, jaka szkoda! Zanim Prozerpina zorientowała się, co robi, jej ząbki jak gdyby z własnej woli nadgryzły owoc. I w momencie, gdy dokonywał się ten zgubny czyn, do komnaty wkroczył król Pluton, a zaraz za nim
Żywe Srebro, który namawiał władcę usilnie, aby puścił wolno swą maleńką brankę. Słysząc,
że wchodzą, Prozerpina natychmiast odjęła owoc od ust. Ale Żywe Srebro (który wzrok miał
bardzo bystry, a orientację szybszą niż ktokolwiek inny) spostrzegł, że dziecko jest trochę
zmieszane; widząc zaś pustą tacę zaczął podejrzewać, że Prozerpina skubnęła coś po kryjomu. Zacny Pluton nigdy by się niczego nie domyślił.
– Maleńka Prozerpino – rzekł król, siadając i z wielką czułością biorąc ją na kolana – jak
się dowiedziałem od Żywego Srebra, wielkie nieszczęścia spadły na niewinnych ludzi z powodu tego, że zatrzymałem cię w moim królestwie. Ja sam myślałem już sobie, przyznaję, że
jest niegodziwością odbierać cię twojej matce. Musisz jednak pamiętać, drogie dziecię, że ten
ogromny pałac jest dość posępny (chociaż szlachetne kamienie z pewnością lśnią wspaniałym
blaskiem), ja zaś nie mam szczególnie pogodnego usposobienia, było więc rzeczą dość naturalną, że szukałem towarzystwa istoty weselszej ode mnie. Miałem nadzieję, że będziesz się
bawiła moją koroną jak zabawką, a mnie... ach, śmiejesz się, niedobra Prozerpino... mnie,
chociaż taki jestem posępny, uczynisz swoim towarzyszem zabaw. Niemądra była to nadzieja.
– Wcale nie taka niemądra – wyszeptała Prozerpina. – Czasem wydawałeś mi się naprawdę
śmieszny.
– Dziękuję za miłe słowa – rzekł król Pluton dość oschłym tonem. – Ale teraz widzę jasno,
że uważasz mój pałac za ponure więzienie, a mnie za jego okrutnego strażnika. Istotnie byłbym okrutny, gdybym cię, moja biedna dziecino, zatrzymywał tu dłużej, skoro od sześciu
miesięcy nie miałaś w ustach pożywienia. Zwracam ci wolność. Idź z Żywym Srebrem. Wracaj do domu, do twej zacnej matki.
A chociaż z pewnością się tego nie spodziewacie, Prozerpina rozstając się z biednym królem Plutonem odczuwała żal i bardzo wiele skrupułów, że nie powiedziała mu nic o nadgryzionym granacie. Uroniła też kilka łez na myśl o tym, jak opustoszały i smutny wyda się Plutonowi pałac z całym tym brzydkim sztucznym światłem, kiedy ona odejdzie – ona, jego jedyny promyk naturalnego słońca, ona, którą Pluton porwał, to prawda, ale porwał dlatego, że
tak bardzo lubił. Już doprawdy nie wiem, ile serdecznych słów powiedziałaby niepocieszonemu królowi, gdyby Żywe Srebro nie Ponaglił jej do odejścia.
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– Chodźmy prędko – wyszeptał jej prosto do ucha – bo jego królewska mość gotów jeszcze zmienić swoje monarsze postanowienie. A przede wszystkim uważaj, żeby nie zdradzić
się ani jednym słówkiem, co było na złotej tacy.
Niebawem przeszli przez ogromne wrota (wymijając trzygłowego Cerbera, który warczał i
szczekał za nimi trzykrotnym jazgotem) i wynurzyli się na powierzchnię ziemi. Gdy Prozerpina szła, cudownie było patrzeć, jak ścieżka po obu jej stronach i za nią porasta świeżą roślinnością. Gdziekolwiek stąpnęła swoją malutka stópką, tam zaraz pokazywał się wilgotny
od rosy kwiat. Fiołki wyskakiwały wzdłuż drogi. Trawa i zboża zaczęły wyrastać z ziemi z
dziesięciokrotnie większą energią i bujnością, żeby odrobić te sześć miesięcy straconych w
jałowym ubóstwie. Wygłodniałe trzody natychmiast zaczęły się paść po swym długim poście
i jadły mnóstwo przez calutki dzień, a o północy wstały i znowu zabrały się do skubania trawy. Ale zapewniam was, że dla wieśniaków była to bardzo pracowita pora, kiedy tak nagle
zrobiło się lato. Muszę wam też powiedzieć, że wszystkie ptaki na całym świecie skakały po
obsypanych kwieciem drzewach i śpiewały wspólnie potężną pieśń ekstatycznej radości.
Matka Ceres wróciła do opustoszałego domu i usiadła strapiona na progu, z zapaloną pochodnią
w ręce. Od kilku chwil wpatrywała się bezczynnie w płomień, gdy nagle zamigotał i zgasł.
„Co to znaczy? – pomyślała Ceres. – Pochodnia była zaczarowana i miała się palić, dopóki
nie wróci moja córka”.
Podniósłszy oczy ujrzała ze zdumieniem zieleń rozlewającą się po brązowych i jałowych
polach – w taki sam sposób, w jaki (może widzieliście to kiedyś) rozlewa się szeroko po ziemi złoty blask wschodzącego słońca.
– Czy ziemia wypowiada mi posłuszeństwo? – zakrzyknęła Ceres. – Ośmiela się zielenić,
kiedy rozkazałam jej, żeby była jałowa, dopóki nie zamknę znów mojej córki w ramionach?
– Otwórz więc ramiona, kochana matko – zawołał dobrze znajomy głosik – i zamknij w
nich swą małą córeczkę.
Zaraz też Prozerpina podbiegła do matki i rzuciła się jej w objęcia. Nie sposób opisać ich
radości. Smutek rozstania wyciskał im z oczu strumienie łez; teraz roniły łzy jeszcze obfitsze,
ponieważ ich szczęście nie umiało znaleźć dla siebie lepszego ujścia niż płacz.
Kiedy ucichło trochę łomotanie ich serc, matka Ceres spojrzała niespokojnie na Prozerpinę.
– Dziecko – rzekła – czy jadłaś coś przebywając w pałacu króla Plutona?
– Droga matko, wyznam ci całą prawdę – powiedziała Prozerpina. – Aż do dzisiejszego
ranka nic nie brałam do ust. Ale dzisiaj służba przyniosła mi granat (bardzo wyschły i zupełnie pomarszczony, zostały w nim same nasiona i skórka), a ponieważ od tak dawna nie widziałam owoców i ponieważ było mi już słabo z głodu, uległam pokusie i nadgryzłam owoc.
Zaledwie to zrobiłam, król Pluton z Żywym Srebrem weszli do pokoju. Nie połknęłam ani
odrobinki. Ale – kochana matko, mam nadzieję, że nie zrobiłam nic złego? – ale sześć nasion
zostało mi w ustach.
– Ach, nieszczęsne dziecko... I biada mnie, matce! – zakrzyknęła Ceres. – Za każde z tych
sześciu nasion będziesz musiała spędzić jeden miesiąc w roku u króla Plutona. Twoja matka
tylko w połowie cię odzyskała. Tylko sześć miesięcy ze mną, a sześć miesięcy w pałacu tego
niegodziwego władcy ciemności!
– Nie bądź zbyt surowa dla biednego króla Plutona – rzekło dziewczę całując matkę. – Ma
on dużo bardzo miłych cech charakteru. I wydaje mi się, że nie będzie mi trudno wytrzymać
sześć miesięcy w jego pałacu, jeśli tylko pozwoli mi drugie sześć miesięcy przebywać z tobą.
Z pewnością postąpił bardzo nieładnie, że mnie porwał, ale jak sam mówi, miał w tym posępnym pałacu bardzo smutne życie; mała dziewczynka biegająca w górę i w dół po schodach
odmieniła w cudowny sposób jego usposobienie. A ja znajduję pewną pociechę w myśli, że
czynię go takim szczęśliwym; toteż, najdroższa matko, bądźmy wdzięczne, że król Pluton nie
będzie mnie trzymał u siebie przez cały rok.
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Pigmeje
W zamierzchłych czasach, kiedy świat był pełen przeróżnych dziwów, żył sobie olbrzym
imieniem Anteusz, który narodził się z ziemi, a także milion, czy może więcej, dziwnych,
również z ziemi zrodzonych ludzików zwanych Pigmejami. Olbrzym i Pigmeje, jako dzieci
tej samej matki (to znaczy naszej starej poczciwej prababki Ziemi), byli braćmi i mieszkali
sobie wszyscy razem w największej zgodzie i przyjaźni daleko, bardzo daleko, w samym
środku gorącej Afryki. Pigmeje byli tak mali, a od reszty ludzkości dzieliło ich tyle piaszczystych pustyń i niebotycznych gór, że nikt nie mógł oglądać ich częściej niż raz na jakieś sto
lat. Jeżeli chodzi o olbrzyma, to ponieważ był tak ogromnej postury, dość łatwo było go zobaczyć, ale bezpieczniej było trzymać się poza zasięgiem jego wzroku.
Wśród Pigmejów, jak sądzę, było tak, że jeżeli któryś z nich osiągnął sześć albo osiem cali
wzrostu, wszyscy uważali go za niebywale wysokiego człowieka. Bardzo ładny widok musiały przedstawiać ich malutkie miasteczka z ulicami szerokości dwóch lub trzech stóp, brukowanymi najdrobniejszym żwirem, i domami wielkości ptasiej klatki. Pałac królewski osiągał oszałamiającą wielkość domku dla lalek, stał zaś w środku rozległego placu, który ledwo
by się zmieścił pod tym naszym dywanem. Ich główna świątynia, czy też katedra, była strzelista jak ta komoda, a uważano ją za wspaniały, majestatyczny i przepiękny budynek.
Żadna z tych budowli nie była z kamienia ani drzewa. Były one zgrabnie zlepione przez
pigmejskich majstrów, trochę na podobieństwo gniazd ptasich, z piór, słomy, skorupek i kawałków różnych materiałów, przy pomocy gliny zamiast wapna, a gdy wyschły w upalnym
słońcu, były tak wygodne i przytulne, jak Pigmej mógł sobie tego życzyć.
Okoliczne ziemie były dogodnie podzielone na pola, z których największe miało prawie te
same rozmiary, co grządka w waszym ogródku. Tu Pigmeje siali pszenicę i inne zboża, które,
gdy wzeszły i dojrzały, ocieniały tych malutkich ludzików, podobnie jak sosny, dęby, orzechy
i kasztany darzą nas swoim cieniem, gdy przechadzamy się po lasach. W czas żniw musieli
brać na pole swoje małe siekierki i ścinać nimi zboże, zupełnie tak samo jak drwal, który wyrąbuje las; a kiedy jakiś kłos, którego wierzchołek był zbyt obciążony, runął przypadkiem na
nieszczęsnego Pigmeja, przygoda kończyła się dramatem. Bo jeżeli nie roztrzaskał go kawałki, to jestem pewien, że w najlepszym razie przyprawił o porządny ból głowy. Ach, posłuchajcie tylko! Skoro ojcowie i matki byli tacy mali, to jakie musiały być dzieci i niemowlęta ?
Cała rodzina mogła ułożyć się do snu w jednym trzewiku albo wśliznąć się do starej rękawiczki i zabawiać w chowanego w jej palcach. Roczne dziecko można było ukryć pod naparstkiem.
Jak już mówiłem, bratem i sąsiadem tych przezabawnych Pigmejów był olbrzym, który,
jeśli to możliwe, był jeszcze większy niż oni byli malutcy. Był tak strasznie wysoki, że używał sosny, której pień miał osiem stóp w obwodzie, jako laski. Trzeba było bardzo dalekowzrocznego Pigmeja, zapewniam was, żeby dojrzał jego głowę bez pomocy teleskopu; a często, kiedy była mgła, nie widzieli w ogóle jego górnej połowy ciała, lecz tylko długie nogi,
które zdawały się kroczyć zupełnie same. Ale w południe, w przejrzystym powietrzu i w
promieniach słońca, olbrzym Anteusz przedstawiał sobą naprawdę wspaniały widok. Stał
sobie w słońcu, po prostu góra, nie człowiek, ogromna twarz uśmiechała się w dół do jego
maleńkich braci, a jedyne, olbrzymie oko (które było wielkości koła u wozu i mieściło się w
samym środku czoła) mrugało przyjaźnie do całego narodu jednocześnie.
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Pigmeje bardzo lubili rozmawiać z Anteuszem i pięćdziesiąt razy dziennie to jeden, to drugi z nich zadzierał głowę i przez złożone w trąbkę dłonie krzyczał: „Hej tam, bracie Anteuszu! Jak się masz, stary?” A gdy ten drobny, skrzeczący głosik dotarł do jego uszu, olbrzym
odpowiadał: „Świetnie, bracie Pigmeju, dziękuję!” Jego grzmiący głos mógł przy tym bez
trudu wstrząsnąć murami ich najpotężniejszej świątyni, gdyby nie to, że dolatywał z tak daleka.
Bardzo się dobrze złożyło, że Anteusz był tak zaprzyjaźniony z całym ludem Pigmejów;
miał bowiem więcej siły w małym palcu niż oni w dziesięciu milionach swoich małych ciał. I
gdyby dla nich był tak samo nieżyczliwy jak dla wszystkich innych, mógłby jednym kopnięciem zburzyć ich największe miasto – i nawet by tego nie zauważył. Trąbą powietrzną swojego oddechu mógł zerwać dachy ze stu domów naraz, a ich mieszkańców unieść wysoko w
powietrze. Mógł wreszcie postawić swą olbrzymią stopę wśród tłumu Pigmejów, a kiedy by
ją znowu podniósł, byłby to na pewno bardzo żałosny widok! Ponieważ jednak, tak jak oni,
był dzieckiem Matki Ziemi, miał dla nich mnóstwo braterskich uczuć i kochał ich miłością
tak wielką, jak tylko można było darzyć tak niezmiernie małe stworzonka. Pigmeje, ze swej
strony, kochali Anteusza całą miłością, jaka mieściła się w ich malutkich serduszkach. Olbrzym chętnie pomagał im, jak tylko mógł; kiedy na przykład potrzebny był im wiatr do obracania skrzydeł ich wiatraków, puszczał je w ruch po prostu wydychając powietrze z płuc.
Albo też kiedy słońce zanadto przygrzewało, siadał na ziemi w ten sposób, by cień jego padał
na całe królestwo, od jednej granicy do drugiej. Ogólnie biorąc jednak, był dość mądry, by
zostawić Pigmejów w spokoju i pozwolić im zajmować się własnymi sprawami – a to chyba
najlepsze, co wielcy ludzie mogą zrobić dla ludzi małych.
Krótko mówiąc, jak już wspomniałem, Anteusz kochał Pigmejów, a Pigmeje kochali Anteusza. Ponieważ życie olbrzyma było równie długie jak jego ciało, podczas gdy życie Pigmeja trwało krótką chwilę, to przyjazne współżycie datowało się od niezliczonych pokoleń i
stuleci. Pisano o nim w podręcznikach historii Pigmejów i opowiadano w starych legendach.
Najsędziwszy i najbardziej siwobrody Pigmej nie słyszał nigdy o czasach, nawet za życia
swych najdawniejszych przodków, kiedy olbrzym nie był ich wielkim przyjacielem. Raz, co
prawda (jak głosił napis na obelisku wysokości trzech stóp, który wzniesiono na miejscu katastrofy), Anteusz usiadł na pięciu tysiącach Pigmejów, którzy przyglądali się paradzie wojskowej. Ale był to jeden z tych nieszczęśliwych wypadków, za które nikt nie ponosi winy; i
mali ludzie nie mieli o to do niego pretensji, a poprosili go tylko, by na przyszłość zawsze
dokładnie oglądał tę morgę czy dwie morgi gruntu, na których miał zamiar się usadowić.
Jak przyjemnie jest wyobrażać sobie Anteusza wśród Pigmejów: stoi wśród nich jak wieża
najwyższej z wszystkich katedr, jakie zbudowano na świecie, a oni biegają wokół niego jak
mrówki; a także pomyśleć, że mimo takiej różnicy wzrostu łączyła go z nimi przyjaźń i sympatia! Prawdę mówiąc, zawsze mi się zdawało, że olbrzym bardziej potrzebował tych małych
ludzików niż Pigmeje olbrzyma. Bo gdyby nie byli jego sąsiadami, przyjaciółmi i, rzec można, towarzyszami zabaw, nie miałby ani jednego przyjaciela na świecie. Nigdy przecież nie
było podobnej do niego istoty, nigdy żadne stworzenie jego wielkości nie przemówiło do niego z bliska równie grzmiącym głosem. Kiedy stał z głową w chmurach był zupełnie samotny;
był samotny od setek lat i miał nim być wiecznie. Gdyby nawet spotkał innego olbrzyma,
uznałby, że ziemia nie jest dość duża, by pomieścić dwie tak potężne osobistości, i walczyłby
z nim tak długo, aż jeden z nich poniósłby śmierć. Ale wobec Pigmejów był to najmilszy,
najweselszy i najbardziej skłonny do figlów olbrzym, jaki kiedykolwiek obmył sobie twarz w
wilgotnej chmurze.
Jego mikroskopijni przyjaciele, jak wszyscy mali ludzie, mieli o sobie niezwykle wygórowane pojęcie i często traktowali go bardzo protekcjonalnie.
– Biedak! – mówili jeden drugiemu. – Bardzo się nudzi sam z sobą, więc nie powinniśmy
żałować, że poświęcamy trochę naszego cennego czasu, by go zabawić. Nie jest nawet w
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przybliżeniu tak inteligentny jak my, to pewne, i dlatego potrzebuje nas, bo ktoś musi dbać o
jego wygodę i dobre samopoczucie. Bądźmy dobrzy dla tego staruszka; przecież gdyby Matka
Ziemia nie była dla nas dobra, sami moglibyśmy być olbrzymami.
W czasie wszystkich świąt Pigmeje mieli z Anteuszem znakomitą zabawę. Nieraz wyciągał się na ziemi i leżąc tak przypominał grzbiet długiego wzgórza; i zapewne każdy krótkonogi Pigmej zużywał dobrą godzinę na spacer od stóp do głowy olbrzyma. Albo też kładł swą
ogromną dłoń na trawie i wzywał najwyższego z nich, by wspiął się na nią i stanął okrakiem
na dwóch palcach. Pigmeje byli tak nieustraszeni, że bez wahania włazili w fałdy jego szaty.
Kiedy leżał z głową zwróconą w bok na trawie, podchodzili śmiało i zaglądali do ogromnej
jaskini jego ust, uważając za świetny żart (a był to istotnie żart), że Anteusz kłapie nagle szczękami, jak gdyby chciał naraz pożreć co najmniej pięćdziesięciu z nich. Można było boki zrywać
widząc, jak dzieci baraszkują mu we włosach i huśtają się na jego brodzie. Nie sposób wymienić nawet połowy tych wszystkich śmiesznych sztuczek, jakie wyczyniali z swoim olbrzymim
przyjacielem; ale najzabawniejsza chyba była grupa chłopców, która urządzała wyścigi na czole
olbrzyma, żeby zobaczyć, kto pierwszy okrąży jego jedyne wielkie oko. Inny ulubiony sport
polegał na tym, żeby przejść po garbie jego nosa i zeskoczyć na górną wargę.
Prawdę mówiąc Pigmeje czasami potrafili być dokuczliwi jak mrówki czy komary,
zwłaszcza że lubili złośliwe figle i chętnie kłuli Anteusza swymi małymi mieczami i włóczniami, żeby sprawdzić, czy ma grubą i twardą skórę. Ale on znosił to wszystko bardzo dobrotliwie, czasem tylko, kiedy był śpiący, mamrotał coś poirytowanym głosem, który przypominał pomruk burzy, i prosił ich, żeby dali spokój tym głupstwom. Ale znacznie częściej przyglądał się ich zabawie i figlom, aż mąciło mu się zupełnie w dużym, ciężkim, niezdarnym
mózgu; a wtedy wydobywał z siebie tak potężny ryk niepohamowanego śmiechu, że cały lud
Pigmejów zatykał uszy rękami, bo inaczej na pewno by ogłuchł.
– Cha, cha, cha! – porykiwał olbrzym, aż trzęsły mu się zwaliste boki. – Jakie to śmieszne
być takim maleńkim! Gdybym nie był Anteuszem, chciałbym być Pigmejem, po prostu dla
zabawy.
Pigmeje mieli w życiu tylko jedno zmartwienie. Prowadzili stale wojnę z żurawiami i było
tak od wieków, jak daleko długowieczny olbrzym mógł sięgnąć pamięcią. Od czasu do czasu
toczyły się straszliwe bitwy, w których raz odnosili zwycięstwo mali ludzie, a kiedy indziej
żurawie. Według niektórych historyków Pigmeje ruszali do boju na grzbiecie kóz i baranów, ale
te zwierzęta musiały być dla nich za duże, więc przypuszczam że raczej jechali na wiewiórkach,
królikach czy szczurach, a może nawet dosiadali jeży, których ostre szpilki były na pewno niezwykle niebezpieczne dla wrogów. Tak czy inaczej, bez względu na to, na jakich stworzeniach
jechali, nie wątpię, że wyglądali bardzo groźnie, uzbrojeni w swe miecze, włócznie, luki i
strzały, dmący w malutkie trąbki i wykrzykujący cieniutko swoje bojowe okrzyki. Nigdy nie
zapominali zachęcać się wzajemnie do bohaterskiej walki i przypominali jeden drugiemu, że
oczy całego świata są skierowane na nich. Ale tak naprawdę, jedynym widzem był olbrzym
Anteusz z tym swoim samotnym, głupkowatym okiem w samym środku czoła.
Gdy obie armie rozpoczynały bój, żurawie rzucały się do przodu trzepocąc skrzydłami i
wyciągając szyje, a być może także chwytając kilku Pigmejów za pas i unosząc ich w dziobach. Ilekroć tak się działo, aż straszno było patrzeć na tych małych mocarzy, jak miotali się i
kopali w powietrzu, a wreszcie znikali, pożarci żywcem, w długich i wygiętych gardłach. Bohater, jak wiecie, musi być przygotowany na wszelkie zrządzenie losu – i niewątpliwie
chwała, jaką zdobywał, była dla niego pocieszeniem, nawet w żurawim żołądku. Jeżeli Anteusz zauważył, że bitwa przebiegała niepomyślnie dla jego małych sprzymierzeńców, przestawał się na ogół śmiać i siedmiomilowymi krokami podążał im w sukurs, wywijając maczugą
nad głową i krzycząc na żurawie, które kwakały, krakały i wycofywały się najszybciej, jak
mogły. Wówczas armia Pigmejów maszerowała w triumfie do domu, przypisując zwycięstwo
wyłącznie własnemu męstwu, a także sztuce wojowania i strategii tego, kto był właśnie ich
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generałem. A potem aż do znudzenia były tylko wspaniałe pochody, publiczne uczty, barwne
fajerwerki i wystawy figur woskowych z podobiznami znakomitych oficerów naturalnej małości.
Jeżeli w tych walkach udało się jakiemuś Pigmejowi wyrwać pióro z żurawiego ogona, był
to dla niego naprawdę wielki tytuł do sławy. Możecie mi nie wierzyć, ale kilka razy bardzo
skromny człowieczek został głową państwa, chociaż jedyną jego zasługą było to, że przyniósł
do domu takie pióro.
No, ale dość już chyba powiedziałem, żebyście mogli się zorientować, jaki to był waleczny
naród i jak szczęśliwie ci mali Pigmeje oraz ich przodkowie żyli sobie, od Bóg wie ilu pokoleń, z niezmierzonej wielkości olbrzymem Anteuszem. W dalszej części tej historii opowiem
wam o znacznie bardziej zdumiewającej bitwie niż te, które Pigmeje toczyli z żurawiami.
Pewnego dnia potężny Anteusz leżał sobie wyciągnięty jak długi wśród swoich małych
przyjaciół. Sosnę, która służyła mu za laskę, położył obok siebie na ziemi. Jego głowa znajdowała się w jednej części królestwa, a pięty były daleko poza granicami drugiej części; i
odpoczywał, jak mógł, podczas gdy Pigmeje wspinali się na niego, zaglądali do ogromnej
jamy jego ust i bawili się w jego włosach. Czasem zasypiał na kilka minut, chrapiąc przy tym
jak trąba powietrzna. W czasie takiej drzemki olbrzyma jeden z Pigmejów wdrapał mu się na
ramię i stamtąd, jak ze szczytu wzgórza, zaczął się rozglądać po okolicy, i zobaczył coś, bardzo daleko, co kazało mu przetrzeć oczy i spojrzeć jeszcze raz. Z początku myślał, że to góra,
i zdziwił się, że tak nagle wyrosła z ziemi. Ale wkrótce zauważył, że góra się porusza. Kiedy
była już blisko, okazało się, że jest to postać ludzka, wprawdzie nie tak wielka jak Anteusz,
ale niezwykle ogromna w porównaniu z Pigmejami i znacznie większa niż ludzie, jakich dziś
oglądamy.
Kiedy Pigmej przekonał się, że oczy go nie mylą, popędził ile sił w nogach w kierunku
ucha olbrzyma i nachylając się nad tą przepaścią krzyknął na całe gardło:
– Hej, bracie Anteuszu! Wstawaj natychmiast i bierz sosnę w rękę. Idzie drugi olbrzym,
żeby się z tobą bić.
– E tam! – mruknął Anteusz, jeszcze niezupełnie rozbudzony. – Daj spokój tym bredniom,
mój mały! Nie widzisz, że jestem śpiący? Nie ma na świecie olbrzyma, dla którego chciałoby
mi się wstać.
Ale Pigmej popatrzył znowu i zobaczył, że nieznajomy idzie wprost ku leżącemu Anteuszowi. Z każdym krokiem coraz mniej przypominał niebieskawą górę, a coraz bardziej wyjątkowo dużego człowieka. Wkrótce był tak blisko, że jakakolwiek pomyłka była zupełnie
wykluczona. Był już przy nich, słońce połyskiwało na jego złotym hełmie i odbijało się od
błyszczącego pancerza; u boku miał miecz, z pleców zwisała lwia skóra, a na prawym ramieniu niósł maczugę, która wyglądała na cięższą i bardziej masywną niż sosna służąca za laskę
Anteuszowi.
Tymczasem cały lud Pigmejów zdążył już dostrzec to nowe dziwo i milion obywateli zakrzyknął jednym głosem, tak iż w rezultacie był to całkiem słyszalny pisk.
– Wstawaj, Anteuszu! Rusz się, ty stary leniwy olbrzymie! Przyszedł drugi olbrzym, taki
sam silny jak ty, i chce z tobą walczyć.
– Bzdury, bzdury! – burczał sennie olbrzym. – Niech tam przyjdzie, kto chce, a ja dokończę drzemki.
Nieznajomy podszedł jeszcze bliżej i Pigmeje mogli już teraz wyraźnie stwierdzić, że chociaż postać jego nie jest tak wybujała jak Anteusza, to ramiona ma jeszcze szersze niż ich
olbrzym. Bo istotnie, cóż to musiały być za ramiona! Jak wam niedawno mówiłem, podtrzymywały kiedyś nasze niebo! Pigmeje, którzy byli dziesięć razy ruchliwsi niż ich głupkowaty
braciszek, nie mogli po prostu znieść, że olbrzym rusza się tak powoli, i byli zdecydowani
postawić go na nogi. Krzyczeli bez przerwy i nawet posunęli się do tego, że kłuli go swymi
mieczami.
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– Wstawaj, wstawaj, wstawaj! – wrzeszczeli. – Na nogi, leniu! Maczuga tamtego olbrzyma
jest większa od twojej, ramiona ma szersze i według nas jest silniejszy z was dwóch.
Anteusz nie mógł ścierpieć, żeby ktoś mówił, że jakiś śmiertelnik jest choćby w przybliżeniu tak silny jak on. Ostatnie słowa Pigmejów ukłuły go dotkliwiej niż ich miecze; więc
usiadł na trawie, ziewnął, w bardzo ponurym nastroju, rozwierając gębę na szerokość kilku
stóp, przetarł oko i wreszcie zwrócił swój głupi łeb w kierunku, w którym energicznie wskazywali jego mali przyjaciele.
Ledwie zoczył nieznajomego, zerwał się na równe nogi i schwytawszy laskę przebył kilku
krokami milę czy dwie na jego spotkanie, cały czas wymachując potężną sosną, która aż poświstywała w powietrzu.
– Kim jesteś? – zagrzmiał olbrzym. – I czego tu szukasz w moim królestwie?
Anteusz miał pewną dziwną cechę, o której wam jeszcze nie wspominałem bojąc się, że
usłyszawszy o tylu cudownych rzeczach jednocześnie, możecie nie uwierzyć w co najmniej
połowę z nich. Musicie jednak wiedzieć, że ilekroć ten straszliwy olbrzym dotykał ziemi,
stawał się silniejszy, niż był kiedykolwiek przedtem. Ziemia, jak pamiętacie, była jego matką
i bardzo go kochała, bo był największy z jej dzieci; wybrała więc ten sposób, żeby mu zawsze
uzupełnić siły. Niektórzy twierdzą, że za każdym dotknięciem ziemi robił się dziesięciokrotnie silniejszy, a inni powiadają, że tylko dwukrotnie. Ale pomyślcie tylko! Załóżmy, że Anteusz idzie na przechadzkę, ot tylko dziesięć mil, i że każdym krokiem przebywa sto jardów;
spróbujcie teraz obliczyć, ile razy silniejszy będzie, kiedy znowu usiądzie, niż kiedy wyruszył
na ten spacer. Ilekroć znów uwalił się na ziemię, żeby trochę odpocząć, to nawet jeżeli podniósł się po chwili, miał siłę dziesięciu takich olbrzymów, jakim sam był, zanim się położył.
Na szczęście dla świata Anteusz był z natury raczej nieruchawy i wolał odpoczynek niż ruch;
bo gdyby tak skakał dokoła jak Pigmeje, dotykał ziemi tyle razy co oni, dawno by już był
dość silny, by ściągnąć ludziom niebo na głowy. Ale. te wielkie, ospałe istoty przypominają
góry nie tylko wielkością, ale i niechęcią do poruszania się.
Każdy śmiertelnik, z wyjątkiem tego, którego Anteusz właśnie spotkał, byłby się potwornie przestraszył dzikiego wyglądu i straszliwego głosu olbrzyma. Ale nieznajomy wcale nie
wyglądał na przerażonego. Niedbale podniósł maczugę i oparł ją końcem na dłoni mierząc
Anteusza wzrokiem od stóp do głów, wcale nie jakby był zdumiony jego wzrostem, lecz jakby widział już w życiu bardzo wielu olbrzymów, z których ten nie był bynajmniej największy.
Istotnie, gdyby olbrzym nie był większy od Pigmejów (którzy stali strzygąc uszami i patrząc,
i słuchając pilnie, co się dzieje), nieznajomy nie byłby mniej przerażony.
– Kim jesteś, pytam? – zagrzmiał znowu Anteusz. – Jak się nazywasz? Po co tu przyszedłeś? Mów, włóczęgo, bo tym kijem wypróbuję grubość twojej czaszki.
– Bardzo z ciebie nieuprzejmy olbrzym – odparł spokojnie nieznajomy. – Zdaje się, że zanim się rozstaniemy, będę musiał dać ci małą lekcję grzeczności. A co do mego imienia, to
brzmi ono Herkules. Przybyłem tu, bo tędy prowadzi najwygodniejsza droga do ogrodu Hesperyd, dokąd udaję się po trzy złote jabłka dla króla Eurysteusza.
– Nie pójdziesz ani kroku dalej, ty łotrze! – wrzasnął Anteusz, a minę miał jeszcze groźniejszą niż przedtem; słyszał bowiem o słynnym Herkulesie i nie cierpiał go, bo mówiono, że
jest bardzo silny. – I nie wrócisz tam, skąd przyszedłeś!
– W jaki sposób przeszkodzisz mi pójść, gdzie zechcę? – zapytał Herkules.
– Rąbnę cię w łeb tą sosną! – krzyknął Anteusz wykrzywiając się tak straszliwie, że zrobił
z siebie najbrzydsze monstrum w całej Afryce. – Jestem od ciebie pięćdziesiąt razy silniejszy,
a teraz, jak tupnąłem nogą w ziemię, jestem już pięćset razy silniejszy! Wstyd mi zabijać takiego nędznego, malutkiego karzełka, na jakiego wyglądasz. Zrobię z ciebie niewolnika i będziesz także niewolnikiem moich braci Pigmejów. Więc odrzuć maczugę i inną broń; a co do
tej lwiej skóry, to zamierzam zrobić sobie z niej parę rękawiczek.
– Zatem przyjdź i zdejm ją z moich ramion – odpowiedział Herkules podnosząc maczugę.
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Wtedy olbrzym, wyszczerzywszy zęby z wściekłości, pomaszerował, wielki jak góra, w
stronę nieznajomego (a z każdym krokiem był dziesięć razy silniejszy) i zadał mu swoją sosną straszliwy cios, który Herkules odparował maczugą; a ponieważ był o wiele zręczniejszy
od Anteusza, odpłacił mu pięknym za nadobne i tak go grzmotnął po łepetynie, że wielki i
niezdarny człowiek-góra runął jak długi na ziemię. Biedni mali Pigmeje (którym się nawet nie
śniło, że ktoś może mieć choćby połowę tej siły, co ich brat Anteusz) strasznie się przerazili
na ten widok. Zaledwie jednak olbrzym znalazł się na ziemi, natychmiast zerwał się znowu,
dziesięciokrotnie potężniejszy, i z tak rozwścieczoną twarzą, że strach było patrzeć. Zamierzył się znowu na Herkulesa, ale oślepiony gniewem chybił i tylko uderzył swą biedną, Bogu
ducha winną Matkę Ziemię, która jęknęła i zatrzęsła się pod tym ciosem. Jego sosna zaryła się
głęboko w ziemi i tak mocno tam utkwiła, że zanim Anteusz zdołał ją wydostać, Herkules
grzmotnął go z całej siły maczugą w plecy. Olbrzym ryknął tak przeraźliwie, jakby z jego
przepastnych płuc wydobyły się dudniąc, skrzecząc i zlewając się w tym jednym krzyku
wszystkie najpotworniejsze głosy. Echo rozeszło się po górach i dolinach i, o ile mi wiadomo,
słyszano je po drugiej stronie afrykańskiej pustyni.
Jeżeli chodzi o Pigmejów, to ich stolica uległa całkowitemu zniszczeniu od wstrząsów i
wibracji powietrza; a chociaż i bez ich pomocy było dosyć hałasu, wydali straszny wrzask z
trzech milionów malutkich gardziołek, sądząc zapewne, że w ten sposób co najmniej dziesięciokrotnie wzmacniają ryk olbrzyma. Tymczasem Anteusz znowu dźwignął się na nogi i wyciągnął z ziemi swoją sosnę; zionąc wprost gniewem, obdarzony jeszcze straszliwszą siłą,
rzucił się na Herkulesa i zadał drugi cios.
– Tym razem, łajdaku – krzyknął – już mi nie umkniesz!
Ale Herkules znowu odparował cios maczugą, a sosna olbrzyma rozprysła się na tysiąc
odłamków, których większość spadła na Pigmejów i narobiła wśród nich tyle szkód, że lepiej
o tym nie myśleć. Nim Anteusz zdołał zejść mu z drogi, Herkules uderzył znowu zadając mu
straszliwy cios, po którym olbrzym fiknął koziołka, ale który pomnożył tylko jego i tak niezmierzoną siłę. Buchał wściekłością jak rozżarzony piec, a jego jedyne oko było już tylko
ogromnym kręgiem czerwonych płomieni. Nie mając teraz broni zacisnął pięści (a każda z
nich była wielkości końskiego łba), uderzył jedną o drugą i zaczął podskakiwać w napadzie
dzikiego szału, machając przy tym swymi olbrzymimi ramionami, jak gdyby chciał nie tylko
zabić Herkulesa, lecz rozwalić cały świat na drobne kawałki.
– Chodź tu! – zaryczał olbrzym. – Niech cię raz tylko palnę w ucho, a nigdy już nie będziesz się skarżył na ból głowy.
Otóż Herkules (chociaż, jak wiecie, był dość silny, by podtrzymywać niebo) zdawał sobie
sprawę, że nigdy nie zwycięży, jeżeli będzie obalał Anteusza na ziemię; bo po pewnym czasie, otrzymawszy tyle mocnych ciosów, olbrzym nieuchronnie stanie się dzięki pomocy swej
Matki Ziemi o wiele silniejszy od samego mocarnego Herkulesa. Odrzuciwszy więc maczugę,
którą stoczył tyle straszliwych walk, bohater stanął przed przeciwnikiem z gołymi rękami.
– Podejdź bliżej – zawołał. – Ponieważ strzaskałem twoją sosnę, zobaczymy, kto z nas jest
lepszym zapaśnikiem.
– Ach tak! Szybko cię przekonam – wrzasnął olbrzym, który bardziej niż wszystkim innym
szczycił się swoją zręcznością w zapasach. – Ty łotrze, wytrząsnę cię tak, że się nie pozbierasz !
I runął na wroga, podskakując i miotając się w płomieniach swej wściekłości, i za każdym
podskokiem zyskując nowe siły, by wyładować swą złość. Ale Herkules, musicie pamiętać,
przewyższał mądrością tego tępego olbrzyma i wiedział już, jak z nim walczyć – chociaż był
tak ogromnym, z ziemi zrodzonym potworem – i jak go zwyciężyć mimo pomocy jego Matki
Ziemi. Wykorzystując dogodną sposobność, gdy oszalały olbrzym skoczył na niego, Herkules
chwycił go obiema rękami w pasie, podniósł wysoko i trzymał hen nad głową.
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No i wyobraźcie to sobie, moi mali, drodzy przyjaciele! Co to musiał być za widok – olbrzym wyciągnięty w powietrzu, twarzą w dół, wierzgający długimi nogami i wykręcający
całe swoje ogromne cielsko niczym mały dzieciaczek, którego ojciec podniesie pod sufit na
długość wyciągniętego ramienia.
Ale najbardziej niezwykłą rzeczą było to, że zaledwie Anteusz został uniesiony w powietrze, natychmiast zaczął tracić siłę, którą zyskiwał dzięki dotykaniu ziemi. Herkules wkrótce
spostrzegł, że jego kłopotliwy nieprzyjaciel słabnie, ponieważ szamotał się i wierzgał z
mniejszą silą i ponieważ grzmot jego potężnego głosu przeszedł teraz w cichy pomruk. Otóż
rzecz polegała na tym, że jeśli olbrzym nie dotykał Matki Ziemi raz na pięć minut, uchodziła
z niego nie tylko wybujała siła, lecz także samo życie. Herkules odgadł ten sekret; i myślę, że
wszyscy powinniśmy o tym pamiętać, na wypadek, gdyby przyszło nam walczyć z jegomościem w rodzaju Anteusza. Bo trudno jest pokonać te z ziemi zrodzone stwory na ich własnym gruncie, natomiast dość łatwo możemy dać sobie z nimi radę, jeżeli zdołamy je podnieść w wyższe i czystsze rejony. Sprawdziło się to w przypadku biednego Anteusza i doprawdy trochę mi go żal, chociaż tak nieuprzejmie traktował obcych, którzy przyszli do niego
w odwiedziny.
Kiedy uszła z Anteusza cała siła i wraz z nią całe życie, Herkules potrząsnął jego ogromnym cielskiem i rzucił je na odległość mili, gdzie runęło ciężko na ziemię i leżało tak nieruchomo jak piaszczysty wzgórek. Było już za późno, żeby Matka Ziemia mogła pomóc olbrzymowi; i nie zdziwiłbym się, gdyby jego niezdarne kości po dziś dzień walały się na tym
samym miejscu i gdyby je ludzie brali omyłkowo za kości niespotykanie dużego słonia.
Lecz biada mi! Jaki lament podnieśli biedni maleńcy Pigmeje, kiedy zobaczyli, w jak
okrutny sposób został potraktowany ich olbrzymi brat! Jeśli jednak Herkules usłyszał ich
wrzaski, nie dal tego po sobie poznać lub może wziął je za cienkie, żałosne ćwierkanie ptasząt, które zgiełk walki między nim a Anteuszem wypłoszył z gniazd. W rzeczy samej tak był
pochłonięty walką z olbrzymem, że ani razu nie spojrzał na Pigmejów, a właściwie nawet nie
wiedział, że istnieje na świecie taki śmieszny mały ludek. A ponieważ przeszedł tego dnia
szmat drogi i był trochę zmęczony, rozpostarł na ziemi lwią skórę, położył się na niej i mocno
zasnął.
Gdy tylko Pigmeje zobaczyli, że Herkules przygotowuje się do drzemki, zaczęli kiwać do
siebie maleńkimi głowami i mrugać maleńkimi oczami. A gdy jego głęboki, miarowy oddech
dał im poznać, że Herkules zapadł w sen, zebrała się ich nieprzebrana ciżba, zajmująca przestrzeń mniej więcej dwudziestu siedmiu stóp kwadratowych. Jeden z ich najwspanialszych
oratorów (i poza tym dość dzielny wojownik, chociaż nie władający żadną bronią tak wprawnie, jak władał językiem) wdrapał się na kapelusz muchomora i z tej znacznej wysokości
przemówił do tłumu. Oto poglądy, jakie wyraził; a w każdym razie tak mniej więcej brzmiała
jego przemowa:
– Wielcy Pigmeje, potężny mały ludu! Wszyscy widzieliśmy, jak dokonano tu czynu, który jest dla nas klęską powszechną, i jak obrażono majestat naszego narodu. Tam oto leży Anteusz, nasz wspaniały przyjaciel i brat, uśmiercony przez niegodziwca, który zaskoczył go i
walczył z nim (jeśli można to nazwać walką) w sposób, w jaki do dziś nie przyszłoby na myśl
walczyć żadnemu człowiekowi, olbrzymowi czy Pigmejowi. A powiększając krzywdę już
nam wyrządzoną o ciężką zniewagę, łotr ów zasnął teraz snem tak spokojnym, jak gdyby nie
musiał lękać się naszego gniewu. Wypada nam, drodzy rodacy, zastanowić się, jakie oblicze
pokażemy światu i jaki będzie wyrok bezstronnej historii, jeśli nie pomścimy tych nagromadzonych niegodziwości.
Anteusz był naszym bratem, zrodzonym z tej samej ukochanej matki, której zawdzięczamy
naszą tężyznę i siłę, jak również nasze waleczne serca, co sprawiało, że tak się szczycił
swoim z nami pokrewieństwem. On, nasz wiemy sprzymierzeniec, padł walcząc zarówno o
swoje, jak i o nasze prawa narodowe i przywileje. Zarówno my, jak i nasi przodkowie żyli-
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śmy z nim w przyjaźni i utrzymywaliśmy serdeczne stosunki od niepamiętnych pokoleń. Pamiętacie, jak niekiedy wszystek nasz lud odpoczywał w jego wielkim cieniu, jak nasze dzieci
bawiły się w chowanego pośród splotów jego brody, jak stawiał swoje potężne, tak nam dobrze znane kroki tu i ówdzie między nami, nigdy nie nadepnąwszy nam na palec u nogi. I tam
oto leży ten kochany nasz brat... ten łagodny i dobry przyjaciel... ten odważny i wiemy
sprzymierzeniec... ten prawy olbrzym... niewinny i wspaniały Anteusz... nieżywy! Nieżywy!
Milczący! Bezsilny! Niczym góra piasku! Wybaczcie mi moje łzy! Ach, widzę, że wy też
płaczecie! Czyż świat mógłby nas ganić, gdybyśmy ziemię całą zatopili w naszych łzach?
Ale wróćmy do tematu. Czyż mamy, drodzy rodacy, pozwolić temu niegodziwemu obcemu, aby odszedł stąd cały i zdrowy, aby się chełpił swoim zdradzieckim zwycięstwem pośród
dalekich narodów świata? Czyż nie powinniśmy zmusić go raczej, by zostawił kości na naszej
ziemi, obok kości naszego uśmierconego przyjaciela? Bo wtedy jeden szkielet pozostanie po
wsze czasy pomnikiem naszego smutku, podczas gdy drugi będzie trwał równie długo, ukazując całemu rodzajowi ludzkiemu straszliwy przykład zemsty Pigmejów. Oto pytanie. Zadaję je wam ufając, że usłyszę odpowiedź godną naszego charakteru narodowego i że odpowiedź ta uświetni raczej, niż zaćmi przekazaną nam przez przodków chwałę, której my sami
broniliśmy dumnie w naszej wojnie z żurawiami.
W tym miejscu wybuch niepohamowanego entuzjazmu przerwał wywody mówcy; wszyscy co do jednego Pigmeje wykrzykiwali, że należy bronić honoru narodowego za wszelką
cenę. Mówca ukłonił się i gestem ręki prosząc o milczenie zakończył swoją orację w poniższy, godny podziwu sposób:
– A zatem musimy jeszcze tylko rozstrzygnąć, czy będziemy prowadzili wojnę na skalę
państwową – jeden zjednoczony naród przeciwko wspólnemu wrogowi – czy też wybierzemy
szermierza naszej sprawy, wsławionego już w bojach, aby wyzwał zabójcę Anteusza na pojedynek. W tym drugim przypadku, aczkolwiek jestem świadomy, że są może wśród nas wyżsi
ode mnie wzrostem, proponuję niniejszym siebie do tej zaszczytnej służby. I czy żyć będę,
czy zginę, wierzcie mi, drodzy współobywatele, że honor tego wielkiego kraju i sława przekazana nam przez heroicznych przodków nie poniesie za moją sprawą uszczerbku. Nigdy,
póki mogę władać tym mieczem, którego pochwę teraz odrzucam... Nigdy, nigdy, nigdy, nawet jeśli krwawa ręka, co uśmierciła wielkiego Anteusza, powali mnie jak jego na tę ziemię,
w której obronie gotów jestem oddać życie.
Z tymi słowy dzielny Pigmej wyszarpnął z pochwy swój miecz (który przerażał swoim widokiem, jako że był długi niczym ostrze scyzoryka) i cisnął pochwę ponad głowy tłumu.
Przemówienie zostało skwitowane potężnym aplauzem, jak z pewnością zasługiwał na to patriotyzm mówcy i jego samoofiara; a okrzyki i oklaski trwałyby zapewne znacznie dłużej,
gdyby nie zagłuszyło ich głębokie oddychanie, pospolicie zwane chrapaniem, wydobywające
się z ust uśpionego Herkulesa.
Postanowiono w końcu, że cały naród Pigmejów połączy siły, aby uśmiercić Herkulesa;
nie dlatego, pamiętajcie, iżby ktokolwiek wątpił, że pojedynczy szermierz zwycięży go w
walce na miecze, tylko ponieważ Herkules był wrogiem publicznym i wszyscy pragnęli
uczestniczyć w chwale jego klęski. Debatowano jakiś czas, czy honor narodowy nie nakazuje
wysłać herolda z trąbką, który stanąłby tuż przy skroni Herkulesa i zatrąbiwszy mu prosto w
ucho wyzwałby go do walki, oficjalnie proklamując wojnę. Ale kilku czcigodnych i mądrych
Pigmejów, doświadczonych w sprawach państwa, wyraziło opinię, że wojna już istnieje i że
mają słuszne prawo wziąć nieprzyjaciela przez zaskoczenie. Co więcej, jeśli zbudzony Herkules wstanie na nogi, może się zdarzyć, że wyrządzi im krzywdę, zanim zdołają powalić go
znowu na ziemię. Bo, jak zauważyli mądrzy doradcy, maczuga nieznajomego jest naprawdę
duża i waliła w czaszkę Anteusza niczym grom. Tak więc Pigmeje postanowili odsunąć na
bok wszelkie niemądre konwenanse i natychmiast zaatakować wroga.
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Zgodnie z tą decyzją wszyscy wojownicy porwali za broń i śmiało podeszli do Herkulesa,
który nadal uśpiony nie wiedział nic o krzywdzie, jaką zamierzali mu wyrządzić Pigmeje.
Oddział złożony z dwudziestu tysięcy łuczników maszerował przodem, z łukami gotowymi,
ze strzałami na cięciwach. Oddział w podobnej sile otrzymał rozkaz wdrapania się na Herkulesa, przy czym część wojowników była uzbrojona w łopaty, którymi mieli zamiar wykopać
mu oczy, inni zaś nieśli wiązki siana i rozmaitego śmiecia, którymi zamierzali zatkać mu usta
i nozdrza, aby udusił się na śmierć z braku oddechu. Jednakże ci ostatni w żaden sposób nie
mogli wykonać powierzonego im zadania, ponieważ oddech śpiącego wydobywał się z jego
nozdrzy w grzmiącym huraganie i wirach powietrznych, które zdmuchiwały Pigmejów, zaledwie podeszli bliżej. Trzeba więc było obmyślić jakąś inną metodę prowadzenia wojny.
Po naradzie dowódcy rozkazali wojskom zebrać patyki, słomę, zeschłe zielska oraz wszelkie inne łatwopalne materiały i zbudować z nich stos wokół głowy Herkulesa. Ponieważ odkomenderowano do tego zadania wiele tysięcy Pigmejów, bardzo szybko zebrali oni kilka
buszli surowca na podpałkę i usypali stos tak wysoki, że wspiąwszy się na jego szczyt byli na
poziomie równym z twarzą śpiącego. Tymczasem łucznicy, ustawieni na odległość strzały z
łuku, otrzymali rozkaz zaatakowania Herkulesa, gdy się tylko poruszy. Ponieważ wszystko
już było gotowe, przytknięto pochodnię do stosu, który natychmiast się zajął i wkrótce buchał
żarem tak gorącym, że nieprzyjaciel na pewno by się upiekł, gdyby tylko zechciał leżeć nieruchomo. Bo Pigmej, trzeba wam wiedzieć, chociaż jest tak malutki, mógłby z równą łatwością podpalić świat, jak może to uczynić olbrzym; był to więc niewątpliwie najlepszy sposób
na ich wroga, pod warunkiem, że zdołaliby go utrzymać w czasie tej pożogi w zupełnym bezruchu.
Ale zaledwie zaczął się Herkules przypiekać, a już się poderwał, z włosami całymi w
ogniu.
– A to co znowu? – zawołał, oszołomiony snem, i zaczął się rozglądać, jak gdyby oczekiwał, że ujrzy następnego olbrzyma.
W tym momencie dwadzieścia tysięcy łuczników szarpnęło cięciwy i rój strzał bzyknął
prosto w twarz Herkulesa niczym rój uskrzydlonych komarów. Wątpię jednak, aby więcej niż
sześć przebiło mu skórę, która była stosunkowo bardzo twarda, bo taką, jak zapewne wiecie,
powinien mieć bohater.
– Łotrze! – wrzasnęli wszyscy Pigmeje jednym wielkim głosem. – Zabiłeś olbrzyma Anteusza, naszego wielkiego brata i sprzymierzeńca naszego narodu. Wypowiadamy ci krwawą
wojnę i uśmiercimy cię na miejscu!
Zdumiony cienkim piskiem tak wielu słabiutkich głosów Herkules, zgasiwszy wpierw pożar we włosach, rozejrzał się dokoła, ale nic nie zobaczył. W końcu jednak omiótł wzrokiem
ziemię i wypatrzył niezmierzone rzesze Pigmejów, które się zebrały u jego stóp. Pochylił się,
ujął jednego palcem wskazującym i kciukiem, postawił go sobie na dłoni, a potem odsunął na
odpowiednią odległość i zaczął mu się przyglądać. Los chciał, że był to ten sam Pigmej, który
przemawiał z wysokości muchomora i chciał stanąć do pojedynku z Herkulesem.
– A kimże ty jesteś, mój maluśki człowieczku? – zakrzyknął Herkules.
– Jestem twoim wrogiem – odparł waleczny Pigmej, przemawiając najgroźniejszym ze
swoich tonów. – Uśmierciłeś przeogromnego Anteusza, naszego brata po kądzieli i od wieków najwierniejszego sprzymierzeńca naszego znakomitego narodu. Postanowiliśmy cię zabić. Jeśli o mnie idzie, wyzywam cię na pojedynek jak równy równego!
Dumnie brzmiące słowa Pigmeja i jego wojownicze gesty tak rozśmieszyły Herkulesa, że
wybuchnął gromkim śmiechem i o mało nie upuścił maluśkiej postaci – tak się trząsł i wił z
wesołości.
– Na honor! – zawołał. – Sądziłem, żem widział niemało dziwów – dziewięciogłowe hydry, jelenie o złotych rogach, sześcionogich ludzi, trzygłowe psy, olbrzymów z piecami we
wnętrznościach, i sam doprawdy nie wiem, co jeszcze. Ale tu, na środku mojej dłoni, stoi
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dziwo przewyższające dziwnością wszystkie tamte osobliwości. Twoja postać, mały mój
przyjacielu, jest wielkości przeciętnego ludzkiego palca. Czy zechciałbyś mi rzec, jak wielką
masz duszę?
– Nie mniejszą od twojej!– rzucił Pigmej.
Herkules, wzruszony tą bezprzykładną odwagą maleńkiego człowieczka, nie mógł mu teraz odmówić takich braterskich uczuć, jakimi jeden bohater darzy drugiego.
– Moi maleńcy ludkowie – rzekł składając niski ukłon przed wielkim narodem – za nic na
świecie nie wyrządziłbym świadomie krzywdy tak dzielnym ludziom! Wasze serca wydają mi
się tak niezmiernie duże, że nie wiem doprawdy, jak mogą się mieścić w waszych drobnych
ciałach. Wnoszę prośbę o pokój i dopełniając wstępnego warunku przejdę pięć kroków i przy
szóstym znajdę się poza granicami waszego królestwa. Żegnajcie. Będę kroczył ostrożnie, by
nie nastąpić bez wiedzy na kilka dziesiątków waszych obywateli. Cha, cha, cha! Przynajmniej
raz Herkules uznaje się za zwyciężonego.
Niektórzy pisarze utrzymują, że Herkules zgarnął cały naród Pigmejów do swojej lwiej
skóry i zaniósł ich do Grecji, swojego kraju rodzinnego, aby się nimi bawiły dzieci króla Eurysteusza. Ale jest to błąd. Zostawił wszystkich na ich własnym terytorium gdzie – jeśli mi
wiadomo – ich potomkowie żyją do dzisiaj, budując swoje maleńkie domy, uprawiając maleńkie pola, dając lanie swoim maleńkim dzieciom, prowadząc swoje maleńkie wojny z żurawiami, zajmując się swoimi maleńkimi interesami i czytając swoje maleńkie kroniki. A w
tych kronikach jest może zapisane, że przed wielu wiekami dzielni Pigmejowie pomścili
śmierć olbrzyma Anteusza, przepędzając ze swej ziemi potężnego Herkulesa.
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Złote Runo
Gdy Jazon, syn zdetronizowanego króla Jolkos, był małym chłopcem, wysłano go z domu i
oddano pod opiekę najdziwniejszego chyba nauczyciela, o jakimście słyszeli. Ta uczona osobistość była człowiekiem czy też czworonogiem, jedną z tych istot, które nazywają centaurami. Mieszkał on w jaskini, a miał ciało i nogi białego konia, ramiona zaś i głowę człowieka.
Nazywał się Chiron i mimo swego niezwykłego wyglądu był znakomitym pedagogiem; miał
kilku uczniów, którymi mógł się poszczycić, bo stali się sławni całym świecie. Był wśród
nich słynny Herkules, był Achilles, Filoktet, a także Eskulap, który zdobył wielką sławę jako
lekarz. Zacny Chiron uczył swoich wychowanków grać na harfie, leczyć choroby, posługiwać
się mieczem i tarczą, a także różnych innych przedmiotów, które studiowali chłopcy w owych
czasach zamiast pisania i rachunków.
Wydaje mi się niekiedy, że mistrz Chiron nie różnił się tak naprawdę od innych ludzi, lecz
po prostu będąc z natury dobrym i wesołym człowiekiem, miał zwyczaj udawać konia, łazić
po klasie na czworakach i wozić chłopców na plecach. Kiedy uczniowie dorośli, zestarzeli się
i huśtali na kolanie swoje wnuki, opowiadali im o zabawach z czasów szkolnych; a malcy
wyobrażali sobie, że ich dziadkowie uczyli się abecadła u centaura – pół człowieka, pół konia.
Małe dzieci, które niedokładnie rozumieją, co się do nich mówi, często wbijają sobie do głowy takie niedorzeczne historie.
Tak czy inaczej, twierdzono z całym przekonaniem (i zawsze tak się będzie twierdzić, aż
do końca świata), że Chiron, mimo profesorskiej głowy, miał ciało i nogi konia. Wyobraźcie
sobie tylko, jak ten poważny starszy pan wpada z tupotem do klasy na swoich czterech kopytach, być może depcze przy okazji jakiemuś maluchowi po palcach, zamiast rózgą wymachuje
sprężystym ogonem i od czasu do czasu wybiega truchtem za drzwi, żeby zjeść garść trawy!
Ciekaw jestem, ile mu liczył kowal za komplet żelaznych podków.
Jazon zamieszkał w jaskini z tym czworonogim Chironem, kiedy był niemowlęciem zaledwie kilkumiesięcznym, i przebywał tam, aż osiągnął wzrost dorosłego mężczyzny. Stał się,
jak sądzę, bardzo dobrym harfiarzem, nauczył się zręcznie władać bronią i nieźle obznajmił
się z ziołami oraz innymi medykamentami; przede wszystkim jednak był znakomitym jeźdźcem, bo jeżeli chodzi o uczenie chłopców konnej jazdy, Chiron nie miał równego sobie wśród
nauczycieli. W końcu, będąc już smukłym i wysportowanym młodzieńcem, Jazon postanowił
szukać szczęścia w świecie, nie pytając jednak Chirona o radę i nic mu o tym nie mówiąc.
Było to bardzo nierozsądne, nie ma co do tego dwóch zdań; i mam nadzieję, że nikt z was,
moi mali słuchacze, nigdy nie pójdzie w ślady Jazona. Ale, trzeba wam wiedzieć, młodzieniec
dowiedział się wtedy, że jest księciem krwi i że jego ojciec, król Ajzon, został pozbawiony
tronu przez niejakiego Peliasa, który byłby zgładził także jego, Jazona, gdyby nie to, że
ukrywał się on w jaskini Chirona. Więc Jazon, osiągnąwszy już siłę dorosłego mężczyzny,
postanowił naprawić to wszystko i ukarać niegodziwego Peliasa za krzywdę, jaką wyrządził
jego ukochanemu ojcu, zrzucić go z tronu i sam na nim zasiąść.
Z tym zamiarem wziął po jednej włóczni do każdej ręki, zarzucił na ramiona skórę lamparcią, by się ochronić przed deszczem, i ruszył w drogę, a jego długie, złote kędziory powiewały na wietrze. Z jednej części swojego stroju był szczególnie dumny: była nią para sandałów, które należały kiedyś do jego ojca. Były ślicznie haftowane i przymocowane do stóp
złotymi sznurami. Zresztą cały jego strój był taki, jaki się nieczęsto widuje; i kiedy szedł dro-
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gą, kobiety i dzieci biegły do drzwi i okien, zastanawiając się, dokąd też idzie ten piękny
młodzieniec w lamparciej skórze i złotem wiązanych sandałach i jakich bohaterskich czynów
zamierza dokonać tą włócznią w prawej ręce i drugą w lewej.
Nie wiem, jak długo podróżował Jazon, nim doszedł do burzliwej rzeki, która przecięła mu
drogę swym wartkim nurtem, tocząc strzępy białej piany wśród czarnych wirów, pędząc z
hukiem naprzód i rycząc gniewnie w swym biegu. W suchej porze roku nie była bardzo szeroka, ale teraz wezbrała od ulewnych deszczy i śniegów topniejących na zboczach Olimpu;
huczała ogłuszająco i wyglądała tak dziko i niebezpiecznie, że Jazon, choć nie zbywało mu
odwagi, uznał za stosowne zatrzymać się na jej brzegu. Łożysko było usiane ostrymi, chropowatymi głazami, niektóre z nich wystawały z wody. Od czasu do czasu spłynęło z prądem i
zaplątało się między skały jakieś wyrwane z korzeniami drzewo o potrzaskanych konarach, to
znów fala przyniosła utopioną owcę, raz nawet martwą krowę.
Krótko mówiąc, wezbrana rzeka narobiła już niemało szkód. Była z pewnością za głęboka,
by Jazon mógł ją przebyć w bród i zbyt porywista, żeby ją przepłynąć. Nigdzie nie było ani
śladu mostu, a co do łodzi, to nawet gdyby jakaś się znalazła, musiałaby się w jednej chwili
rozbić na kawałki o skały.
– Popatrzcie no na tego biedaka – odezwał się jakiś skrzypliwy głos tuż koło niego. – Musieli go niewiele nauczyć, jeżeli nie wie, jak przeprawić się przez taką małą rzeczułkę. A może boi się zamoczyć swoje złotem wiązane sandałki? Szkoda, że nie ma tu jego czworonożnego profesora, żeby go bezpiecznie przewiózł na drugą stronę na swoim grzbiecie!
Jazon obejrzał się zdumiony, bo nie wiedział, że ktoś znajduje się w pobliżu. Obok niego
stała stara kobieta w podartym płaszczu zarzuconym na głowę, opierająca się na kiju, którego
górny koniec był wyrzeźbiony w kształt kukułki. Była pomarszczona, wyglądała na osobę
bardzo wiekową i słabą, a jednak jej oczy, brązowe jak u wołu, były tak niezwykle wielkie i
piękne, że kiedy utkwiła je w oczach Jazona, nie widział nic prócz nich. Staruszka miała w
ręku owoc granatu, mimo że nie był to sezon na granaty.
– Dokąd idziesz, Jazonie? – zapytała.
Jak widzicie, znała jego imię – bo też istotnie jej wielkie brązowe oczy robiły takie wrażenie, jakby wiedziały wszystko, zarówno to, co się już zdarzyło, jak i to, co się zdarzy w przyszłości. Gdy Jazon stał i wpatrywał się w nią, z boku wyszedł wspaniały paw i stanął obok
niej.
– Idę do Jolkos – odparł młodzieniec – by strącić niegodziwego króla Peliasa z tronu mojego ojca i objąć rządy po nim.
– Ach tak – rzekła staruszka tym samym skrzypiącym głosem. – Jeżeli tylko tyle chcesz
zrobić, to nie musisz się śpieszyć. Bądź grzecznym chłopczykiem, weź mnie na plecy i przenieś przez rzekę. Ja i mój paw mamy tam coś do załatwienia, tak samo jak i ty.
– Zacna mateczko – powiedział Jazon – twoje sprawy nie mogą być tak ważne jak zrzucenie z tronu króla Peliasa. Poza tym, jak sama widzisz, rzeka jest bardzo wzburzona i gdybym
się przypadkiem potknął, prąd uniósłby nas z o wiele większą łatwością niż tamto wyrwane
drzewo. Pomógłbym ci z przyjemnością, gdybym tylko mógł; ale wątpię, czy jestem dość
silny, żeby cię przenieść na drugą stronę.
– W takim razie – powiedziała z pogardą – nie jesteś także dość silny, by zrzucić z tronu
króla Peliasa. A ponadto, Jazonie, jeżeli nie potrafisz pomóc starej kobiecie w potrzebie, nie
powinieneś być królem. Po co są królowie, jak nie po to, by nieść pomoc słabym i cierpiącym? Ale rób, jak chcesz. Albo weź mnie na plecy, albo sama tymi starymi, biednymi rękami
i nogami spróbuję przeprawić się przez rzekę.
Mówiąc to staruszka zaczęła macać kijem dno rzeki, jakby szukając najbezpieczniejszego
miejsca w jej skalnym łożysku, gdzie by mogła postawić pierwszy krok. Tymczasem Jazonowi zrobiło się wstyd, że nie chce jej pomóc. Poczuł, że nigdy by sobie nie przebaczył, gdyby
tej nieszczęśliwej, słabej istocie miało przytrafić się coś złego w walce z potężnym prądem.
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Dobry Chiron, wszystko jedno, czy był, czy nie był do połowy koniem, nauczył go, że najpiękniej może użyć swojej siły pomagając słabym; a także, że powinien traktować każdą
młodą kobietę, jakby była jego siostrą, a każdą starą jak matkę. Pamiętny tych nauk, silny i
piękny młodzieniec przykląkł i poprosił zacną panią, by wsiadła mu na plecy.
– Przeprawa nie wydaje mi się zbyt bezpieczna – zauważył. – Ale skoro masz tak pilne
sprawy, postaram się przenieść cię na drugą stronę. Jeżeli rzeka cię porwie, uniesie także i
mnie.
– To niewątpliwie będzie wielką pociechą dla nas obojga – rzekła staruszka. – Ale nie bój
się. Przeprawimy się całkiem bezpiecznie.
I objęła go oburącz za szyję, on zaś, podniósłszy ją z ziemi wkroczył śmiało w szalejące,
spienione nurty rzeki i zaczął z wolna oddalać się od brzegu. Paw starej damy usiadł jej na
ramieniu. Dwie włócznie Jazona, po jednej w każdej ręce, zabezpieczały go przed potknięciem i pozwalały znaleźć drogę wśród ukrytych skał, chociaż w każdej chwili spodziewał się,
że zarówno jego towarzyszka jak i on sam popłyną w dół rzeki razem z roztrzaskanymi drzewami i ciałami owiec i krowy. Zimny, śnieżny nurt zwalał się w dół ze stromych stoków
Olimpu, szalejąc i grzmiąc, jak gdyby naprawdę miał coś na pieńku z Jazonem, a w każdym
razie jakby był zdecydowany zerwać mu z ramion jego żywy ciężar. Kiedy już byli w pół
drogi, obalone drzewo (o którym wam już mówiłem) wyplątało się spomiędzy skał i popędziło na Jazona, a jego potrzaskane gałęzie sterczały groźnie jak sto ramion olbrzyma Briareusa. Ale przeleciało tuż obok nawet go nie dotknąwszy. Za to w następnej chwili jego stopa
utkwiła w szczelinie między skałami, i to tak mocno, że starając się ją uwolnić zgubił jeden z
swych złotem wiązanych sandałów.
Tym razem Jazon nie mógł powstrzymać okrzyku niezadowolenia.
– Co się stało, Jazonie? – spytała stara kobieta.
– Źle się stało – powiedział młodzieniec. – Zgubiłem sandał gdzieś między skałami. Ładnie będę wyglądał na dworze króla Peliasa ze złotem wiązanym sandałem na jednej nodze i z
drugą nogą bosą!
– Nie przejmuj się tym tak bardzo – powiedziała wesoło jego towarzyszka. – Nie mogło ci
się przytrafić nic lepszego niż utrata tego sandałka. To mnie przekonuje, że jesteś tym, o którym mówił Gadający Dąb.
Nie było czasu na pytanie, co powiedział Gadający Dąb. Ale rześki głos staruszki dodał
młodzieńcowi otuchy; a ponadto nigdy w życiu nie czuł się tak krzepki i mocny jak od chwili,
kiedy wziął na plecy tę starą kobietę. Nie tylko nie był zmęczony, ale z każdym krokiem nabierał coraz więcej sil. Zmagając się z prądem dotarł wreszcie do drugiego brzegu, wdrapał
się na górę i pieczołowicie ułożył starą damę i jej pawia na trawie. Ale ledwie się z tym uporał, nie mógł się powstrzymać, żeby nie spojrzeć ponuro na swoją bosą stopę, na której pozostała tylko resztka złotego sznurka.
– Będziesz miał kiedyś ładniejsze sandały – powiedziała staruszka, obrzucając go łagodnym spojrzeniem swoich cudownych oczu. – Niech tylko król Pelias spojrzy na twoją bosą
nogę, a zobaczysz, że twarz mu się zrobi szara jak popiół, obiecuję ci to. Oto twoja droga. Idź
śmiało, mój dobry Jazonie, i niech ci towarzyszy moje błogosławieństwo. A gdy zasiądziesz
na tronie, wspomnij starą kobietę, której pomogłeś przeprawić się przez rzekę.
Z tymi słowami pokuśtykała dalej, uśmiechając się do niego na odchodnym. I czy dlatego,
że światło jej pięknych brązowych oczu otoczyło ją jakby aureolą, czy z jakiegoś innego powodu, Jazonowi wydało się, że jest w niej coś niezwykle szlachetnego i majestatycznego, i
mimo że jej chód przypominał chromanie reumatyka, poruszała się z godnością i gracją
prawdziwej królowej. Paw, który sfrunął już z jej ramion, kroczył z wielką pompą tuż za nią,
rozwinąwszy swój wspaniały ogon, by Jazon mógł go podziwiać.
Kiedy stara dama i jej paw zniknęli mu z oczu, Jazon ruszył w dalszą drogę. Szedł dość
długo i dotarł do miasta położonego u stóp jakiejś góry i niezbyt daleko od morza. Przed mu-
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rami zgromadził się olbrzymi tłum, nie tylko mężczyźni i kobiety, lecz również i dzieci,
wszyscy odziani w swe najlepsze szaty i widocznie obchodzący jakieś święto. Tłum był najgęstszy w pobliżu brzegu morza i patrząc w tę stronę, ponad głowami ludzi, Jazon dostrzegł
kłąb dymu wijący się w górę ku błękitnemu niebu. Zapytał kogoś, co to za miasto i dlaczego
zebrało się tu tyle ludzi.
– To królestwo Jolkos – odpowiedział zapytany – a to są poddani króla Peliasa. Nasz
władca wezwał nas, abyśmy zobaczyli, jak składa ofiarę z czarnego byka Neptunowi, który,
powiadają, jest ojcem Najjaśniejszego Pana. Tam gdzie dym unosi się z ołtarza, stoi król.
Mówiąc to nieznajomy z niezmierną ciekawością przypatrywał się Jazonowi, bo strój młodzieńca był zupełnie niepodobny do ubioru mieszkańców Jolkos i było rzeczą bardzo niezwykłą spotkać człowieka w lamparciej skórze na ramionach i z włócznią w każdej dłoni. Jazon
zauważył również, że mężczyzna przypatruje się zwłaszcza jego stopom, z których jedna, jak
pamiętacie, była bosa, druga zaś obuta w złotem wiązany sandał jego ojca.
– Spójrz na niego! Tylko popatrz na niego! – powiedział mężczyzna do swojego najbliższego sąsiada. – Widzisz? Przecież on ma tylko jeden sandał!
Na te słowa ludzie po kolei zaczęli się gapić na Jazona, a każdy wydawał się niezmiernie
zdumiony jakimś szczegółem jego wyglądu, chociaż zwracali wzrok znacznie częściej ku
jego stopom niż na inne części jego postaci. Mógł też słyszeć, jak szepczą do siebie.
– Jeden sandał! Jeden sandał! – powtarzali w kółko. – Człowiek w jednym sandale! Jest tu
nareszcie! Skąd przybył? Co zamierza robić? Co powie król człowiekowi w jednym sandale?
Biedny Jazon był zmieszany i doszedł do wniosku, że mieszkańcy Jolkos są bardzo źle
wychowani, skoro tak publicznie zwracają uwagę na czysto przypadkowy brak w jego stroju.
Tymczasem, czy to dlatego, że go popchnięto do przodu, czy też ponieważ sam Jazon zaczął
przeciskać się przez tłum, wkrótce znalazł się tuż obok dymiącego ołtarza, na którym król
Pelias składał ofiarę z czarnego byka. Pomruk i gwar tłumu, zdumionego widokiem Jazona i
jego bosej stopy, stały się tak głośne, że przeszkadzały obrządkom. Król, trzymając wielki
nóż, którym miał za chwilę poderżnąć bykowi gardło, odwrócił się z gniewem i utkwił wzrok
w Jazonie. Ludzie odsunęli się od niego i młodzieniec stał na otwartej przestrzeni koło dymiącego ołtarza, twarzą w twarz z rozgniewanym królem Peliasem.
– Kim jesteś? – krzyknął król groźnie marszcząc brwi. – I jak śmiesz zakłócać nam spokój,
kiedy składam czarnego byka w ofierze mojemu ojcu Neptunowi?
– To nie moja wina – odparł Jazon. – Wasza Królewska Mość musi mieć o to pretensję do
swoich nieuprzejmych poddanych, którzy podnieśli taki krzyk tylko dlatego, że jedna z moich
stóp jest bosa.
Kiedy Jazon wyrzekł te słowa, król rzucił szybkie, przerażone spojrzenie na jego stopy.
– Ha! – mruknął do siebie. – To na pewno ten człowiek w jednym sandale! Co mam z nim
zrobić?
I mocniej ścisnął w dłoni wielki nóż, jakby chciał zarżnąć Jazona, a nie czarnego byka.
Ludzie stojący dokoła dosłyszeli ostatnie słowa króla, mimo że wypowiedział je bardzo niewyraźnie, i najpierw słychać było ich cichy pomruk, a potem głośny krzyk:
– Zjawił się człowiek w jednym sandale! Proroctwo musi się spełnić!
Musicie bowiem wiedzieć, że przed wieloma laty Gadający Dąb w Dodonie powiedział
królowi Peliasowi, że człowiek w jednym sandale pozbawi go tronu. Dlatego też król przykazał surowo, by nikt nigdy nie zjawił się przed jego obliczem, jeżeli nie ma na nogach dwóch
dobrze przymocowanych sandałów; i trzymał w pałacu specjalnego urzędnika, którego jedynym zadaniem było oglądać sandały obywateli i zaopatrywać ich na koszt skarbu królewskiego w nową parę, kiedy tylko stara zaczynała się zdzierać. W ciągu całego swego panowania
król nigdy nie czuł takiego strachu i niepokoju, jak na widok bosej stopy nieszczęsnego Jazona. Ponieważ jednak był z natury człowiekiem śmiałym i twardym, wkrótce się opanował i
zaczął rozmyślać, jak się pozbyć tego groźnego cudzoziemca w jednym sandale.
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– Zacny młodzieńcze – rzekł król Pelias najsłodszym głosem na świecie, chciał bowiem
uśpić czujność Jazona – jesteś niezmiernie mile widziany w moim królestwie. Sądząc po
twym stroju przybywasz z daleka, w tych stronach bowiem lamparcie skóry nie są w modzie.
Powiedz mi, proszę, jakim mam cię zwać imieniem? I gdzie byłeś w szkołach?
– Nazywam się Jazon – odpowiedział młody przybysz. Od najwcześniejszego dzieciństwa
mieszkałem w jaskini centaura Chirona. Był on moim mistrzem i nauczył mnie muzyki i konnej jazdy, a także jak leczyć rany i jak je zadawać moim mieczem!
– Słyszałem o nauczycielu Chironie – odpowiedział król Pelias – i o tym, ile wiedzy i mądrości mieści się w jego głowie, chociaż jest ona osadzona na końskim tułowiu. Z prawdziwą
przyjemnością oglądam jednego z jego uczniów na moim dworze Aby jednak sprawdzić, czy
dużo skorzystałeś z nauki u tak znakomitego pedagoga, pozwól mi zadać sobie tylko jedno
pytanie.
– Nie udaję, że jestem bardzo mądry – powiedział Jazon. – Ale pytaj, o co zechcesz, a postaram się odpowiedzieć według mej najlepszej wiedzy.
Otóż król Pelias zamierzał schwytać Jazona w chytrze zastawioną pułapkę i zmusić go, by
powiedział coś, co miało się stać przyczyną jego własnej zagłady. Ze złym, przebiegłym
uśmiechem na twarzy powiedział więc, co następuje:
– Co byś uczynił, dzielny Jazonie, gdyby był człowiek na świecie, z którego rąk, jak miałbyś prawo mniemać, byłaby ci sądzona zagłada i śmierć? Co byś uczynił, powiadam, gdyby
ten człowiek stał przed tobą i był w twojej mocy?
Widząc w oczach Peliasa przebłyski nikczemności i złej woli, których król nie potrafił
stłumić, Jazon domyślił się zapewne, że król odgadł cel jego wizyty i że zamierza obrócić
jego słowa przeciw niemu samemu. Mimo to wzgardził kłamstwem. Jako prawy i szlachetny
książę, którym przecież był, postanowił powiedzieć szczerą prawdę. Skoro król zadał mu takie pytanie, a on przyrzekł mu na nie odpowiedzieć, nie było innego wyjścia niż powiedzieć
dokładnie, co by zrobił, gdyby miał w swojej mocy swego najgorszego wroga. I po chwili
zastanowienia rzekł męskim, stanowczym głosem:
– Wysłałbym tego człowieka na poszukiwanie Złotego Runa!
Była to, musicie wiedzieć, najtrudniejsza i najniebezpieczniejsza wyprawa na świecie. Po
pierwsze, trzeba by odbyć bardzo długą podróż przez nieznane morza. Słaba była doprawdy
nadzieja i niewielka możliwość, by jakikolwiek młodzieniec, który zdecydował się na tę wyprawę, zdołał zdobyć Złote Runo lub przeżyć trudy podróży i wrócić do domu, aby opowiedzieć o niebezpieczeństwach, na które się narażał. I dlatego oczy króla Peliasa zabłysły radością, gdy usłyszał odpowiedź Jazona.
– Doskonała odpowiedź, mędrcze w jednym sandale! – zawołał. – Idź więc i z narażeniem
życia przynieś mi Złote Runo.
– Idę – odparł spokojnie Jazon. – Jeżeli mi się nie powiedzie, nie lękaj się, że wrócę, aby
cię znów niepokoić. Lecz jeśli wrócę ze zdobyczą, wówczas, królu Peliasie, będziesz musiał
pośpiesznie opuścić twój wyniosły tron i oddać mi koronę i berło.
– Zrobię to – powiedział szyderczo król. – A tymczasem przechowam je dla ciebie w bardzo bezpiecznym miejscu.
Pierwszą myślą Jazona, kiedy pożegnał króla, było udać się do Dodony i zapytać Gadający
Dąb, jaki ma obrać plan działania. To cudowne drzewo stało w środku starożytnego świata.
Jego majestatyczny pień wznosił się na wysokość stu stóp, rzucając potężny, gęsty cień na
olbrzymi kawał ziemi. Stojąc u jego stóp Jazon przyglądał się sękatym konarom i zielonym
liściom i wpatrywał się w tajemnicze serce starego drzewa, a potem przemówił bardzo głośno,
jakby zwracając się do kogoś ukrytego w gęstym listowiu.
– Co mam uczynić – zapytał – by zdobyć Złote Runo?
Przez chwilę panowała grobowa cisza, nie tylko w cieniu Gadającego Dębu, lecz w całym
samotnym lesie. Ale wkrótce liście dębu poruszyły się i zaszeleściły, jakby dotknięte lekkim
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podmuchem wiatru, chociaż inne drzewa w tym lesie stały nadal zupełnie nieruchomo.
Dźwięk ten wzmagał się i wreszcie stał się głośny jak ryk potężnego wichru. Po chwili Jazon
zorientował się, że potrafi rozróżnić słowa, co prawda bardzo niewyraźnie, bo każdy liść
zdawał się jednym językiem, a całe miriady języków gadały jednocześnie. Gwar rozszerzał
się i pogłębiał, aż zaczął przypominać huragan, który wstrząsał dębem i stapiał w jedną głośną mowę niezliczone tysiące cichych szeptów, jakie każdy liść-język powodował swoim
szelestem. Teraz jednak, chociaż ciągle brzmiało to jak szum silnego wiatru huczącego wśród
gałęzi, dał się słyszeć jakby głęboki bas wymawiający niezwykle wyraźnie, jak na drzewo,
następujące słowa:
– Idź do Argosa, budowniczego okrętów, i każ mu zbudować galerę o pięćdziesięciu wiosłach.
Potem głos zaczął stapiać się znowu z niewyraźnym pomrukiem szeleszczących liści i
stopniowo rozpłynął się zupełnie. Kiedy już przebrzmiał, Jazon był skłonny powątpiewać, czy
naprawdę słyszał te słowa, czy też może jego wyobraźnia ukształtowała je ze zwykłego poszumu wiatru hulającego w gęstej koronie drzewa.
Kiedy jednak zaczął się rozpytywać wśród mieszkańców Jolkos, dowiedział się, że w mieście istotnie mieszka człowiek imieniem Argos, który jest bardzo zmyślnym budowniczym
okrętów. To dowodziło, że dąb posiada pewną inteligencję; bo inaczej skąd by wiedział, że
ktoś taki istnieje? Na prośbę Jazona zgodził się chętnie zbudować tak potężną galerę, żeby do
poruszania jej trzeba było pięćdziesięciu silnych wioślarzy, mimo że nikt nigdy nie widział
statku takiej wielkości i wagi. Sam majster i wszyscy jego czeladnicy i terminatorzy wzięli się
raźnie do dzieła i przez dłuższy czas byli bardzo zapracowani, obciosując belki i robiąc mnóstwo hałasu swoimi młotkami. Wreszcie nowy okręt, który nazwano „Argo”, wydawał się
gotów do podróży. Ponieważ Gadający Dąb już raz dał mu doskonalą radę, Jazon pomyślał,
że nie od rzeczy będzie poprosić o nią znowu. Więc odwiedził go jeszcze raz i stanąwszy u
stóp ogromnego, chropowatego pnia, zapytał, co ma robić dalej.
Tym razem nie nastąpiło to samo ogólne drżenie wszystkich liści na drzewie co poprzednio. Ale po jakimś czasie Jazon zauważył, że liście wielkiej gałęzi, która zwisała nad jego
głową, zaczęły szeleścić, jakby wiatr poruszał tylko nią, podczas gdy wszystkie inne były
zupełnie nieruchome.
– Odetnij mnie! – powiedziała gałąź, kiedy tylko mogła mówić wyraźnie. – Odetnij mnie!
Odetnij mnie! I zrób ze mnie rzeźbę na dziobie twojej galery.
Jazon usłuchał gałęzi i odciął ją od pnia. Do zrobienia rzeźby najęto snycerza z sąsiedztwa.
Był to dość dobry rzemieślnik, który wyrzezał już niejedną taką figurę, miały one, przynajmniej według jego zamierzeń, kobiece kształty i były dość podobne do tych, które dziś oglądamy pod bukszprytem2 statku, a których oczy są wielkie, wybałuszone i nigdy nie mrugają pod
bryzgami piany. Jednakże (a było to bardzo dziwne) okazało się, że ręką snycerza kieruje
jakaś niewidzialna siła i zręczność większa niż jego własna i że jego narzędzia ukształtowały
posąg, o jakim nigdy nie marzył. Po ukończeniu dzieła ujrzano, że przedstawia ono postać
pięknej kobiety w hełmie na głowie, spod którego spadały na ramiona długie kędziory. Na
lewym ramieniu miała tarczę, na której widniała podobizna głowy Meduzy o wężowych
splotach. Prawe ramię było wyciągnięte, jakby wskazywało kierunek do przodu. Twarz tego
cudownego posągu, chociaż bynajmniej nie gniewna czy groźna, była jednak tak poważna i
majestatyczna, że można było nazwać ją surową, usta zaś zdawały się gotowe otworzyć wargi
i wypowiedzieć głęboko mądre słowa.
Jazon był zachwycony posągiem i nie dawał spokoju snycerzowi, aż ten skończył pracę i
rzeźba została ustawiona tam, gdzie zawsze się ją odtąd ustawia, to znaczy na dziobie okrętu.

2

B u k szp r yt – belka wystająca ku przodowi poza dziób statku, służąca do stawiania żagli.
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– A teraz – zawołał wpatrując się w spokojną, majestatyczną twarz posągu – muszę iść do
Gadającego Dębu i spytać, co mam robić dalej.
– To niepotrzebne, Jazonie – powiedział głos, który, choć znacznie cichszy, przypomniał
mu potężny szum wielkiego dębu. – Kiedy zapragniesz dobrej rady, możesz poszukać jej u
mnie.
W chwili gdy zabrzmiały te słowa, Jazon patrzył prosto w twarz posągu. Ale ledwie mógł
uwierzyć swoim oczom i uszom. A jednak było to niewątpliwe, że dębowe wargi poruszyły
się i że głos wydobywał się z ust rzeźby. Otrząsnąwszy się trochę z tego zadziwienia, Jazon
przypomniał sobie, że posąg został wyrzeźbiony z drzewa Gadającego Dębu, więc nie był to
właściwie żaden cud, a przeciwnie, raczej najnormalniejsza rzecz pod słońcem, że posiada dar
mowy. Raczej byłoby bardzo dziwne, gdyby go nie posiadał W każdym razie był to niezwykle szczęśliwy zbieg okoliczności, że Jazon mógł zabrać ze sobą tak mądry kawał drzewa na
swą niebezpieczną wyprawę.
– Powiedz mi, cudowna rzeźbo – wykrzyknął Jazon – ponieważ odziedziczyłaś mądrość
Gadającego Dębu, którego córką jesteś, powiedz mi, gdzie mam szukać pięćdziesięciu dzielnych młodzieńców, którzy zasiądą do wioseł na mojej galerze? Muszą mieć mocne ramiona
do wiosłowania i dzielne serca, które się nie ulękną niebezpieczeństw, bo inaczej nigdy nie
zdobędziemy Złotego Runa.
– Idź – odpowiedział dębowy posąg – idź i zwołaj wszystkich herosów Grecji.
I doprawdy, zważywszy wielkość czynu, jakiego mieli dokonać, czy mogła być mądrzejsza
rada niż ta, którą otrzymał Jazon od rzeźby na dziobie swego statku? Niezwłocznie rozesłał
gońców do wszystkich miast i obwieścił ludom całej Grecji, że oto książę Jazon, syn króla
Ajzona, wyrusza na poszukiwanie Złotego Runa i pragnie zapewnić sobie pomoc czterdziestu
dziewięciu najdzielniejszych i najsilniejszych młodzieńców, aby poruszali wiosłami jego statku i dzielili z nim niebezpieczeństwa podróży. Sam Jazon będzie pięćdziesiąty.
Na tę wieść zaczęli się gromadzić wszyscy poszukujący przygód młodzieńcy w całym
kraju. Niektórzy z nich już kiedyś walczyli z olbrzymami i zabijali smoki; młodsi zaś, którzy
jeszcze nie mieli tego szczęścia, uważali za hańbę, że przeżyli tyle lat i ani razu nie dosiedli
latającego smoka, nie wbili włóczni w ciało Chimery ani nawet nie wpakowali prawego ramienia w paszczę straszliwego lwa. Były poważne szanse, że będą mieli mnóstwo takich
przygód, nim znajdą Złote Runo. Dlatego też, wypolerowawszy jak najszybciej swoje hełmy i
tarcze i przypasawszy wierne miecze, udawali się tłumnie do Jolkos, by wspiąć się na pokład
nowej galery. Ściskając dłoń Jazona zapewniali go, że nie dbają ani odrobinę o swoje życie i
pomogą mu poprowadzić statek na koniec świata, a nawet jeszcze dalej, jeżeli tylko on uzna
to za stosowne.
Wielu z tych śmiałków wychował Chiron, ów czworonożny pedagog, więc jako szkolni
koledzy Jazona wiedzieli doskonale, jaki z niego wspaniały chłop. Potężny Herkules, który
miał później podtrzymywać świat na ramionach, był jednym z nich. Byli tam także bliźniacy
Kastor i Polluks, którym nikt nigdy nie zarzucił, że serca im drżą jak kurczętom, mimo że
wykluli się z jajka; i Tezeusz, który wsławił się zabiciem Minotaura; i Linkeus o tak niezwykle bystrym wzroku, że mógł przejrzeć na wskroś kamień młyński lub zajrzeć w głąb ziemi i
wykryć znajdujące się tam skarby; i Orfeusz, najdoskonalszy z harfiarzy, który śpiewał i
przygrywał na lirze tak słodko, że dzikie zwierzęta stawały na tylnych nogach i pląsały wesoło w takt muzyki. Tak, a przy niektórych bardziej wzruszających melodiach skały poruszały
w ziemi swoje omszałe cielska, w pewnym lesie zaś drzewa same wyrwały się z gleby i kiwając do siebie koronami odtańczyły taniec ludowy.
Jednym z wioślarzy była piękna młoda kobieta imieniem Atalanta, wykarmiona w górach
przez niedźwiedzicę. Ta śliczna panna miała tak lekkie stópki, że potrafiła stąpać po spienionych grzbietach fal morskich, umoczywszy zaledwie podeszwy swoich sandałów. Wyrosła na
straszną dzikuskę, rozprawiała bez przerwy o równouprawnieniu kobiet i była znacznie bar-
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dziej rozmiłowana w polowaniu i wojaczce niż w robótkach ręcznych. Ale moim zdaniem
najbardziej godni uwagi w tej doborowej kompanii byli dwaj synowie Północnego Wiatru
(trochę trzpiotowaci chłopcy i z pewnymi skłonnościami do przechwałek), którzy mieli
skrzydła na ramionach, a w razie ciszy na morzu potrafili nadąć policzki i wydmuchać prawie
tyle świeżego wietrzyku, co ich ojciec. Nie należy również zapominać o prorokach i czarodziejach, których nie brakło wśród załogi, a którzy potrafili przepowiedzieć, co zdarzy się
nazajutrz, za kilka dni czy za sto lat, ale na ogół nie mieli zielonego pojęcia o tym, co działo
się w danej chwili.
Jazon mianował sternikiem Tifysa, ponieważ lubił on obserwować gwiazdy i znał się na
stronach świata. Linkeus, z uwagi na swe bystre oczy, został umieszczony na dziobie, skąd
obejmował wzrokiem trasę całodziennej żeglugi, chociaż dość łatwo przegapiał wszystko, co
miał pod nosem. Kiedy jednak płynęli po głębokim morzu, Linkeus umiał dokładnie powiedzieć, jakie skały i piaski są na dnie; często też wykrzykiwał do towarzyszy, że statek przepływa nad zatopionym skarbem (chociaż wcale nie stawał się bogatszy przez to, że go widział). Prawdę mówiąc, mało kto mu wtedy wierzył.
No dobrze. Ale kiedy Argonauci (bo tak nazwano tych pięćdziesięciu odważnych żeglarzy)
przygotowali już wszystko do podróży, powstała pewna nieprzewidziana trudność, która o
mały włos nie położyła kresu przygodzie jeszcze przed jej rozpoczęciem. Statek, trzeba wam
wiedzieć, był tak długi, szeroki i ciężki, że połączone siły pięćdziesięciu ludzi nie wystarczały, żeby go zepchnąć do wody. Widocznie Herkules jeszcze nie osiągnął swojej normalnej
kondycji, bo byłby przecież ściągnął go na fale z taką samą łatwością, z jaką mały chłopiec
spuszcza łódkę na kałużę. Tak czy inaczej tych pięćdziesięciu bohaterów pchało, ciągnęło i
zasapało się okropnie, a „Argo” nawet nie drgnęła. Wreszcie, zupełnie bez sił, usiedli na
brzegu, strasznie zrozpaczeni i przekonani, że statek w końcu tu zgnije i rozpadnie się na kawałki, a oni sami będą musieli albo rzucić się wpław przez morze, albo zrezygnować ze Złotego Runa.
Nagle Jazon przypomniał sobie o cudownej rzeźbie na dziobie statku.
– O córko Gadającego Dębu – zawołał – co mamy zrobić, żeby zepchnąć nasz statek do
wody?
– Zajmijcie miejsca – odpowiedział posąg (bo od pierwszej chwili wiedział, co trzeba zrobić, i tylko czekał, żeby go zapytano) – zajmijcie miejsca i weźcie się do wioseł, a Orfeusz
niech zagra na swojej harfie.
Bohaterowie bez chwili zwłoki weszli na pokład i pochwyciwszy wiosła trzymali je pionowo w powietrzu, podczas gdy Orfeusz (który wolał to od wiosłowania) puścił palce po
strunach. Przy pierwszej nucie poczuli, że statek drgnął. Orfeusz brzdąkał wesoło, galera zaś
ześliznęła się do morza, zanurzając dziób tak głęboko, że rzeźba łyknęła mnóstwo wody
swymi cudownymi wargami, i wypłynęła zgrabnie jak łabędź. Wioślarze dzielnie machali
pięćdziesięcioma wiosłami, biała piana kotłowała się pod dziobem, woda bulgotała za rufą;
Orfeusz zaś grał ciągle tak skocznie, że statek zdawał się tańczyć na falach, by nie wypaść z
rytmu tej muzyki. I tak „Argo” wypłynęła triumfalnie z portu, żegnana wiwatami i życzeniami szczęśliwej podróży przez wszystkich z wyjątkiem niegodziwego starego Peliasa, który
stał na jakimś cyplu i przyglądał się jej ponuro, żałując, że nie może wydusić z płuc potężnej
burzy złości, która się tam zgromadziła, i w ten sposób zatopić galery i wszystkich na pokładzie. Kiedy już odpłynęli ponad pięćdziesiąt mil, Linkeus spojrzał przypadkiem swoim bystrym okiem w stronę lądu i oświadczył, że podły król wciąż jeszcze sterczy na cyplu i gapi
się na nich tak ponuro, że wygląda to, jakby w tej części horyzontu zawisła czarna chmura
gradowa.
Aby umilić sobie czas podróży, bohaterowie rozmawiali o Złotym Runie. Otóż podobno
należało ono kiedyś do pewnego barana z Beocji, który wziął raz na grzbiet dwoje dzieci,
których życiu groziło niebezpieczeństwo, i uciekł z nimi przez lądy i morza aż do Kolchidy.
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Jedno z dzieci, dziewczynka imieniem Helle, spadło do morza i utonęło. Ale drugie (mały
chłopczyk, który nazywał się Friksos) zostało bezpiecznie dowiezione na brzeg przez wiernego barana, który jednak był tak wyczerpany, że natychmiast położył się i umarł. Na pamiątkę
tego szlachetnego czynu, a także jako symbol jego wierności runo biednego barana zostało w
cudowny sposób zamienione w złoto i stało się jednym z najpiękniejszych przedmiotów na
ziemi. Powieszono je na drzewie w świętym gaju, gdzie wisi już od nie wiem ilu lat, stanowiąc przedmiot zawiści wielu potężnych królów, którzy nie mają nic równie wspaniałego w
swoich pałacach.
Gdybym miał wam opowiedzieć o wszystkich przygodach Argonautów, trwałoby to do
nocy, a może jeszcze dłużej. Nie brakło w tej podróży niesamowitych wydarzeń, jak widać
choćby z tego, coście już usłyszeli. Na jednej z wysp zostali bardzo gościnnie przyjęci przez
jej władcę, króla Kyzikosa, który wydał ucztę na ich cześć i gościł ich jak braci. Ale Argonauci zauważyli, że dobry król jest przygnębiony i ma jakieś zmartwienie, więc zapytali, o co
chodzi. Król powiedział im, że mieszkańcy pobliskiej góry prześladują i gnębią jego i jego
poddanych, prowadzą z nimi wojnę, zabijają im ludzi i pustoszą kraj. W czasie rozmowy król
wskazał na tę górę i zapytał Jazona i jego towarzyszy, co tam widzą.
– Dostrzegam jakieś wysokie przedmioty – odparł Jazon – ale są tak daleko, że nie potrafię
dokładnie rozpoznać, co to właściwie jest. Prawdę mówiąc, wyglądają bardzo dziwacznie i
można by je wziąć za chmury, które przypadkiem przybrały niemal ludzką postać.
– Ja natomiast widzę doskonale – zauważył Linkeus, którego oczy miały moc teleskopu. –
To gromada potężnych olbrzymów, a wszyscy mają sześć ramion i maczugę, miecz lub jakąś
inną broń w każdej ręce.
– Masz znakomity wzrok – rzekł król Kyzikos. – Tak, to sześcioręcy olbrzymi, jak powiedziałeś, i to są właśnie wrogowie, z którymi ja i moi poddani musimy walczyć.
Następnego dnia, kiedy Argonauci zabierali się do odjazdu, straszliwi olbrzymi zeszli w
dolinę. Stawiali milowe kroki, a każdy wymachiwał swymi sześcioma ramionami i wyglądał
niezmiernie groźnie, wznosząc się jak góra w powietrzu. Każdy z tych potworów potrafił sam
prowadzić normalną wojnę, bo jednym ze swych ramion mógł miotać ogromne kamienie, w
drugim dźwigać maczugę, a w trzecim miecz, podczas gdy czwarte ramię zamierzało się na
wroga długą włócznią, piąte i szóste zaś ostrzeliwały go przy pomocy łuku i strzał. Na szczęście jednak, chociaż olbrzymi byli tak ogromni i mieli tyle broni, każdy posiadał tylko jedno
serce, i to bynajmniej nie większe ani odważniejsze niż serce zwykłego człowieka. Zresztą
gdyby nawet byli podobni do sturękiego Biareusa, mieliby i tak pełne ręce roboty z dzielnymi
Argonautami. Jazon i jego przyjaciele wyszli im śmiało na spotkanie, zabili wielu, a resztę
zmusili do odwrotu. Zaiste gdyby olbrzymi posiadali po sześć nóg zamiast sześciu ramion,
mieliby z nich większą pociechę w ucieczce.
Inna dziwna przygoda zdarzyła się w Tracji, gdzie podróżnicy spotkali nieszczęśliwego
ślepego króla imieniem Fineus, który został opuszczony przez swoich poddanych i żył w
wielkim smutku zupełnie sam. Na pytanie Jazona, czy mogą mu oddać jakąś przysługę, król
odpowiedział, że strasznie dręczą go trzy skrzydlate stwory zwane harpiami, które mają twarze kobiet, a skrzydła, ciała i pazury sępów. Te wstrętne stworzenia miały zwyczaj porywać
królowi jedzenie i nie dawały mu ani chwili spokoju. Słysząc to Argonauci przygotowali
wspaniałą ucztę na brzegu morza, wiedząc doskonale (po tym, co ślepy król opowiedział im o
żarłoczności potworów), że harpie zwęszą zapach wiktuałów i natychmiast przylecą, aby je
porwać. I tak się stało: bo ledwie zastawiono stoły, pojawiły się trzy ohydne sępokształtne
kobiety i trzepocząc skrzydłami porwały jedzenie w szpony i błyskawicznie odleciały. Ale
dwaj synowie Północnego Wiatru wyciągnęli miecze, rozpostarli skrzydła i wzbili się w powietrze w pogoni za złodziejkami, które po kilkusetmilowym pościgu dopadli nad jakimiś
wyspami. Dwaj skrzydlaci młodzieńcy rzucili się na harpie z potwornym krzykiem (bo odzie-
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dziczyli krewki temperament swego tatusia) i tak je nastraszyli swymi obnażonymi mieczami,
że uroczyście przyrzekły nigdy więcej nie napastować króla Fineusa.
Argonauci pożeglowali dalej i mieli jeszcze wiele niezwykłych przygód, z których każda
dostarczyłaby tematu do oddzielne opowieści. Raz wylądowali na jakiejś wyspie i odpoczywali na trawie, kiedy nagle zostali obsypani deszczem okutych stalą strzał. Niektóre utkwiły
w ziemi, inne wbiły się w ich tarcze, jeszcze inne trafiły w nich samych. Bohaterowie zerwali
się z ziemi i rozejrzeli się wkoło, szukając ukrytego wroga; nie widzieli jednak nikogo ani nie
znaleźli miejsca na całej wyspie, w którym mógłby się skryć choć jeden łucznik. Wciąż jednak świszczały wokół nich stalowe strzały, aż wreszcie spojrzawszy przypadkiem w górę,
spostrzegli duże stado ptaków, krążących w powietrzu, i zrzucających swe pióra na Argonautów. To właśnie były owe stalowe strzały, które im tak dokuczyły. O oporze nie mogło
być mowy i stado nieznośnych ptaków niechybnie pozabijałoby lub poraniło pięćdziesięciu
bohaterskich młodzieńców, zanim choć raz zdążyli popatrzeć na Złote Runo, gdyby Jazon nie
pomyślał o zasięgnięciu porady u dębowego posągu.
Pobiegł więc w stronę galery, ile sił w nogach.
– O córko Gadającego Dębu – wołał zadyszany – dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebna
nam jest twoja mądrość! Zagraża nam wielkie niebezpieczeństwo ze strony stada ptaków j
które obrzucają nas stalowymi strzałami. Co zrobić, żeby je odpędzić?
– Załomotajcie w swoje tarcze – powiedział posąg.
Otrzymawszy tę świetną radę Jazon pośpieszył do swych towarzyszy (którzy byli o wiele
bardziej skonsternowani, niż kiedy walczyli z sześciorękimi olbrzymami) i kazał im bić mieczami w brązowe tarcze. Pięćdziesięciu bohaterów zabrało się żwawo do dzieła i waląc w
tarcze z całej siły narobiło tak straszliwego hałasu, że ptaki uciekły w największym pośpiechu; i chociaż wystrzelały już połowę piór ze swych skrzydeł, po chwili widać je było, jak
pomykają wśród chmur, podobne do stada dzikich gęsi. Orfeusz uświetnił zwycięstwo triumfalnym hymnem na swej harfie i zaśpiewał tak melodyjnie, że Jazon prosił go, by przestał,
bojąc się, że jeśli ptaki o stalowych piórach zostały odegnane nieprzyjemnymi dźwiękami, to
te słodkie tony mogą je zwabić z powrotem.
W czasie pobytu na tej wyspie Argonauci spostrzegli, że do brzegu zbliża się mały stateczek, na którym znajdowali się dwaj młodzieńcy książęcej postawy i niezwykle piękni, jak
wszyscy książęta w tych czasach. A jak wam się zdaje, kim byli ci dwaj młodzi żeglarze?
Możecie mi nie wierzyć, ale byli oni synami tego samego Friksosa, który w dzieciństwie dostał się do Kolchidy na grzbiecie złotorunnego barana. Friksos ożenił się z córką króla, a dwaj
młodzi książęta urodzili się i wychowali w Kolchidzie i bawili się w dzieciństwie w pobliżu
gaju, w którym Złote Runo wisiało na drzewie. Teraz byli w drodze do Grecji, gdzie spodziewali się odzyskać królestwo, bezprawnie odebrane ich ojcu.
Dowiedziawszy się, dokąd zmierzają Argonauci, młodzi książęta oświadczyli, że chętnie
zawrócą z drogi i poprowadzą ich do Kolchidy. Jednocześnie jednak z tego, co mówili, wynikało, że jest bardzo wątpliwe, czy Jazonowi uda się zdobyć Złote Runo. Według nich, drzewo, na którym ono wisi, jest strzeżone przez straszliwego smoka, a ten nigdy nie omieszkał
pożreć, i to jednym kęsem, każdego, kto się ośmielił podejść zbyt blisko.
– Są i inne trudności po drodze – mówili dalej młodzi książęta. – Ale czy ta przeszkoda nie
wystarczy? Ach, dzielny Jazonie, zawróć, póki nie jest za późno. Bylibyśmy głęboko zrozpaczeni, gdybyś wraz z czterdziestoma dziewięcioma odważnymi towarzyszami został zjedzony, w pięćdziesięciu kęsach, przez tego nienawistnego smoka.
– Młodzi przyjaciele – odpowiedział Jazon – nie dziwi mnie, że smok wydaje się wam taki
straszny. Od najmłodszych lat żyliście w strachu przed tym potworem i dlatego nadal traktujecie go z podobną trwogą, jaką dzieci odczuwają przed strachami i straszydłami, o których
opowiadały im niańki. Ale według mnie ten smok to tylko dość duży wąż i jest o wiele mniej
prawdopodobne, że schrupie mnie jednym kęsem niż to, że ja odrąbię jego ohydny łeb i obe-
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drę go ze skóry. Tak czy inaczej, kto chce, niech wraca, ale ja nigdy nie zobaczę Grecji, jeżeli
nie zdobędę Złotego Runa.
– Żaden z nas nie zawróci z drogi! – zakrzyknęło czterdziestu dziewięciu jego dzielnych
towarzyszy. – Chodźmy natychmiast na pokład i jeżeli smok zamierza pożreć nas na śniadanie, to smacznego!
Orfeusz zaś (który miał zwyczaj dorabiać do wszystkiego muzykę) zaczął grać na harfie i
śpiewać wzniośle, tak iż wszyscy bez wyjątku poczuli, że nie ma na świecie nic wspanialszego, niż walczyć ze smokami, ani też nic równie zaszczytnego w najgorszym wypadku, jak być
przez nie pożartym, i to jednym kęsem.
Po tym wszystkim (a przewodnikami ich teraz byli dwaj młodzi książęta, którzy doskonale
znali drogę) dopłynęli już szybko do Kolchidy. Gdy władca tego kraju, który zwał się Ajetes,
usłyszał o ich przybyciu, natychmiast wezwał Jazona na swój dwór. Król miał wygląd surowego okrutnego despoty i chociaż przybrał najuprzejmiejszą i najbardziej gościnną minę, na
jaką go było stać, jego oblicze nie spodobało się Jazonowi ani odrobinę bardziej niż twarz
niegodziwego króla Peliasa, który zdetronizował jego ojca.
– Witaj, dzielny Jazonie – rzekł król Ajetes. – Powiedz mi, proszę, czy podróżujesz dla
przyjemności? Czy też zamierzasz odkryć jakieś nieznane wyspy? A może jakiejś innej przyczynie zawdzięczam szczęście goszczenia ciebie na moim dworze?
– Najjaśniejszy Panie – odparł Jazon z ukłonem (bo Chiron nauczył go zachowywać się jak
należy, przy królach czy przy żebrakach) – przybyłem tu z pewnym zadaniem i mam zaszczyt
prosić Waszą Królewską Mość o zezwolenie na wykonanie go. Król Pelias, który zasiada na
tronie mego ojca (a ma do niego nie większe prawo niż do tego, na którym raczy spoczywać
twój prześwietny Majestat), zobowiązał się zrezygnować z niego i oddać mi koronę i berło
pod warunkiem, że przyniosę mu Złote Runo. Runo to, jak Waszej Królewskiej Mości dobrze
wiadomo, wisi teraz na drzewie w Kolchidzie, ja zaś pokornie proszę o łaskawe zezwolenie
na zabranie go stamtąd.
Twarz króla wbrew jego woli skrzywiła się w gniewnym grymasie, bo ponad wszystko na
świecie cenił Złote Runo i podejrzewano nawet, że zrobił coś bardzo brzydkiego, by je posiąść. Wpadł więc w bardzo zły humor, kiedy usłyszał, że dzielny książę Jazon i czterdziestu
dziewięciu najmężniejszych wojowników Grecji przybyli do Kolchidy tylko po to, by zabrać
jego najcenniejszy skarb.
– Czy wiesz – spytał Ajetes spoglądając groźnie na Jazona – jakie są warunki, które musisz
spełnić, zanim wejdziesz w posiadanie Złotego Runa?
– Słyszałem – odparł młodzieniec – że pod drzewem, na którym wisi skarb, leży smok, i
każdy, kto zbliży się do niego, ryzykuje, że zostanie pożarty jednym kęsem.
– Słusznie – rzekł król z uśmiechem, który nie wyglądał zbyt sympatycznie. – Bardzo
słusznie, młodzieńcze. Ale są jeszcze inne zadania, równie trudne, a może nawet trudniejsze,
które musisz wykonać, nim zdobędziesz zaszczytne prawo, aby być pożartym przez smoka.
Ot, dla przykładu, musisz najprzód poskromić moje dwa byki o nogach i płucach z brązu,
które zrobił dla mnie Wulkan, ów znakomity kowal. Każdy ma w brzuchu piec i z ich pysków
i nozdrzy bucha tak gorący ogień, że nikt dotąd nie zdołał podejść do nich, by nie być natychmiast spalonym na drobne czarne węgielki. Co o tym sądzisz, mój dzielny Jazonie?
– Muszę stawić czoło temu niebezpieczeństwu – rzekł Jazon z niezmąconym spokojem –
skoro stoi na drodze do mego celu.
– Po poskromieniu ognistych byków – ciągnął król Ajetes, który chciał koniecznie nastraszyć Jazona – musisz zaprząc je do pługa i zaorać świętą ziemię w gaju Marsa, a potem posiać w niej trochę tych samych zębów, z których Kadmos zebrał żniwo zbrojnych mężów. To
banda niesfornych nicponiów, ci synowie smoczych zębów – i jeśli nie będziesz ich odpowiednio traktował, mogą rzucić się na ciebie z mieczem w ręku. Ty i czterdziestu dziewięciu
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twoich Argonautów, mój dzielny Jazonie, nie jesteście dość liczni i silni, by walczyć z armią,
która wyjdzie z ziemi.
– Mój mistrz Chiron – odrzekł Jazon – opowiadał mi przed laty historię Kadmosa. Być
może uda mi się poskromić kłótliwych synów smoka tak dobrze, jak to zrobił Kadmos.
– A niech go smok pożre – mruknął z cicha król Ajetes – i tego czworonożnego pedanta,
jego belfra, razem z nim. Cóż to za szalony, zarozumiały pyszałek! Zobaczymy, co potrafią
moje ogniste byczki. Znakomicie, Jazonie – powiedział głośno i najprzymilniej, jak potrafił –
rozgość się teraz, a jutro z rana, skoro tak nalegasz, popróbujesz swych umiejętności przy
pługu.
W czasie tej rozmowy za tronem stała piękna młoda kobieta. Utkwiła z powagą oczy w
młodzieńczej postaci nieznajomego i uważnie przysłuchiwała się każdemu słowu; kiedy zaś
Jazon pożegnał króla, wyszła za nim z komnaty.
– Jestem córką króla – powiedziała – i nazywam się Medea. Wiem sporo rzeczy nie znanych innym młodym księżniczkom i potrafię robić to, o czym one bałyby się nawet pomarzyć. Jeśli mi zaufasz, nauczę cię, jak poskromić ogniste byki, zasiać smocze zęby i zdobyć
Złote Runo.
– Doprawdy, piękna księżniczko – odparł Jazon – jeżeli oddasz mi tę przysługę, przyrzekam być ci wdzięcznym przez całe życie.
Przypatrując się Medei dostrzegł w jej twarzy jakąś cudowną mądrość. Była jedną z tych
osób, w których kryje się tajemnica; kiedy patrzymy w ich twarze, wydaje nam się, że widzimy bardzo daleko, jak gdybyśmy spoglądali w głęboką studnię, a przecież mimo to nie jesteśmy pewni, czy dotarliśmy do największej głębi, czy też może jest jeszcze coś, co się ukrywa
na dnie. Gdyby Jazon był zdolny do strachu, bałby się uczynić z niej swego wroga, bo choć
była teraz bardzo piękna, mogła w następnej chwili stać się równie straszliwa co smok, który
strzegł Złotego Runa.
– Księżniczko – wykrzyknął – zdajesz się niezmiernie mądra i niezmiernie potężna. Ale
jak zdołasz pomóc mi w tym wszystkim, o czym mówisz? Czy jesteś czarodziejką?
– Tak, Jazonie – odpowiedziała Medea z uśmiechem – trafiłeś w sedno. Jestem czarodziejką. Circe, siostra mego ojca, nauczyła mnie tego i gdybym chciała, mogłabym ci powiedzieć,
kim była stara kobieta z pawiem, granatem i rzeźbionym kijem, którą przeniosłeś przez rzekę,
a także, kto przemawia przez wargi dębowego posągu stojącego na dziobie twego statku. Jak
widzisz, znam kilka twoich tajemnic. Masz szczęście, że jestem ci przychylna, inaczej bowiem niechybnie zostałbyś pożarty przez smoka.
– Nie martwiłbym się tak bardzo o smoka – odpowiedział Jazon – gdybym tylko wiedział,
jak pokonać byki o nogach i płucach z brązu.
– Jeżeli jesteś tak odważny, jak myślę i jak powinieneś być – rzekła Medea – twoje dzielne
serce powie ci, że jest tylko jeden sposób na szalonego byka. Jaki to sposób, sam odgadniesz
w chwili niebezpieczeństwa. A co do ognistego tchnienia tych zwierząt, to mam tu zaczarowaną maść, która cię ochroni przed spaleniem i wyleczy, gdybyś się poparzył.
Po tych słowach włożyła mu do ręki złote pudełko i pouczyła go, jak należy stosować
maść, którą zawierało, a także, gdzie mają się spotkać o północy.
– Tylko się nie lękaj – dodała – a nim dzień wstanie, poskromisz brązowe byki.
Młodzieniec zapewnił ją, że odwaga go nie opuści. Potem wrócił do towarzyszy, opowiedział im, co zaszło między nim i księżniczką, i prosił, by byli w pogotowiu na wypadek, gdyby ich pomoc okazała się potrzebna.
O umówionej godzinie spotkał się z piękną Medeą na marmurowych stopniach pałacu
królewskiego. Dała mu koszyk, w którym były zęby smoka, dokładnie w takim stanie, w jakim przed wielu laty Kadmos wyrwał je ze szczęk potwora. Zeszli po stopniach pałacu i Medea poprowadziła go przez ciche uliczki miasta aż na królewskie pastwiska, gdzie trzymano
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dwa byki o brązowych nogach. Noc była gwiaździsta, na wschodnim skraju nieba, skąd za
chwilę miał się wyłonić księżyc, widniała jasna poświata. Księżniczka zatrzymała się i rozejrzała wkoło.
– Są tu – powiedziała. – Odpoczywają i żują swój ognisty pokarm na najdalszym krańcu
pastwiska. To będzie świetna zabawa, możesz mi wierzyć, kiedy zauważą twoją obecność.
Mój ojciec i cały jego dwór nie znają większej przyjemności niż widok jakiegoś cudzoziemca
usiłującego je ujarzmić po to, by uzyskać dostęp do Złotego Runa. Cala Kolchida ma święto,
kiedy zdarza się coś takiego. Jeżeli o mnie chodzi, ogromnie mnie to bawi. Nie wyobrażasz
sobie, jak błyskawicznie ich płomienny oddech spala każdego młodzieńca na czarny popiół.
– Czy jesteś pewna, Medeo – zapytał Jazon – czy jesteś zupełnie pewna, że smarowidło w
złotej szkatułce okaże się skutecznym lekarstwem przeciwko tym strasznym oparzeniom?
– Jeżeli wątpisz lub odczuwasz choćby odrobinę strachu – rzekła księżniczka patrząc mu w
twarz przy słabym blasku gwiazd – lepiej by było, gdybyś się w ogóle nie narodził, niż gdybyś miał zbliżyć się choćby o krok do tych byków.
Ale Jazon uparł się, że zdobędzie Złote Runo. I mam poważne wątpliwości, czy wróciłby
bez niego, nawet gdyby miał pewność, że gdy zrobi następny krok, przemieni się w garść
rozżarzonego do czerwoności żużlu lub białego popiołu. Puścił więc rękę Medei i śmiało ruszył w kierunku, który wskazała. W pewnej odległości przed sobą dostrzegł cztery smużki
ognistej pary, które regularnie ukazywały się i znowu znikały, rozświetliwszy nieco ciemność. Jak łatwo się domyślić, pochodziły one z oddechu brązowych byków, który wydobywał
się z ich czterech nozdrzy, gdy tak leżały na trawie, spokojnie żując swój pokarm.
Po pierwszych kilku krokach Jazona cztery ogniste smugi stały się jakby nieco obfitsze, bo
brązowe byki usłyszały odgłos jego kroków i uniosły swe gorące nozdrza węsząc podejrzliwie dokoła. Poszedł kawałek dalej i po sile, z jaką tryskała teraz czerwona para, domyślił się,
że byki podniosły się z ziemi. Widział już jarzące się iskry i buchające płomienie. Zrobił następny krok i każdy z byków zaryczał tak potężnie, że pastwisko zabrzmiało głośnym echem,
a płomienny oddech, jakim w tym momencie buchnęły, oświetlił krótkim błyskiem całe pole.
Nieustraszony Jazon postąpił jeszcze krok naprzód i nagle oba gorejące zwierzęta runęły na
niego jak błyskawica, rycząc przeraźliwie i wyrzucając z siebie smugi białego płomienia, który tak rozświetlił całą okolicę, że Jazon mógł rozróżnić poszczególne przedmioty o wiele wyraźniej niż przy świetle dziennym. A najwyraźniej widział te dwa potworne stwory, które galopowały wprost na niego wśród szczęku i tupotu brązowych kopyt i z ogonami sztywno zadartymi w górę, jak zawsze u rozwścieczonych byków. Ich oddech palił trawę, a był tak niezwykle gorący, że uschłe drzewo, pod którym stał właśnie Jazon, zapaliło się całe jasnym
płomieniem. Natomiast jeżeli chodzi o samego Jazona, to (dzięki magicznemu smarowidłu
Medei) białe płomienie lizały tylko jego ciało nie robiąc mu ani odrobinę większej krzywdy,
niż gdyby był zrobiony z azbestu.
Wielce pokrzepiony na duchu widząc, że nie obrócił się jeszcze w popiół, młodzieniec
oczekiwał ataku byków. I właśnie kiedy brązowe bestie były pewne, że za chwilę podrzucą go
wysoko w powietrze, złapał jednego za róg, a drugiego za podniesiony ogon i trzymał je,
prawą i lewą ręką, chwytem tak potężnym jak żelazna śruba. Oczywiście, musiał być niezwykle silny w rękach, co do tego nie ma dwóch zdań. Ale tajemnica polegała na tym, że brązowe
byki były zaczarowane, a Jazon złamał czar ich płomiennej dzikości przez odwagę, z jaką
stawił im czoło. Od tej pory ulubioną metodą wszystkich odważnych ludzi, kiedy znajdą się w
obliczu niebezpieczeństwa, jest, jak to się mówi, „chwytać byka za rogi”. A chwytać go za
ogon znaczy mniej więcej to samo: pozbyć się strachu i stawić czoło niebezpieczeństwu przez
to, że się nim gardzi.
Teraz było już łatwo nałożyć bykom jarzmo i zaprząc je do pługa, który od wielu lat leżał
rdzewiejąc na ziemi; bo długo trzeba było czekać, aż zjawi się ktoś, kto potrafi zaorać ten
kawałek gruntu. Przypuszczam, że sztuki orania nauczył Jazona poczciwy stary Chiron, który
może nawet pozwalał zaprzęgać się do pługa. Tak czy inaczej naszemu bohaterowi udało się
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bardzo ładnie zaorać murawę i nim księżyc odbył jedną czwartą swej wędrówki po niebie,
Jazon miał przed sobą zaorane pole – ogromny kawał czarnej ziemi gotów na przyjęcie smoczych zębów. Posiał je więc szerokimi rzutami i zabronował za pomocą brony, którą znalazł
na skraju pola. Był bardzo ciekaw, co teraz będzie.
– Czy długo trzeba czekać na żniwo? – spytał Medei, która stała tuż przy nim.
– Prędzej czy później, doczekamy się go na pewno – odpowiedziała księżniczka. – Żniwo
zbrojnych mężów nigdy nie zawodzi, kiedy zostały posiane zęby smoka.
Księżyc stał teraz wysoko na niebie i jasno oświetlał zorane pole, na którym jak dotąd nie
było nic widać. Na pierwszy rzut oka; każdy rolnik powiedziałby, że Jazon będzie musiał
poczekać kilka tygodni, nim pierwsze zielone źdźbła ukażą się wśród skib, a całe miesiące,
nim żółte kłosy będą czekały na sierp. Wkrótce jednak na całym polu coś zalśniło w promieniach księżyca jak iskrzące się krople rosy. Te jasne przedmioty wyrosły nieco wyżej i okazały się grotami włóczni. Po chwili zabłysła oślepiająca jasność ogromnej liczby wypolerowanych hełmów, a pod nimi, w miarę jak wyrastały coraz wyżej z ziemi, ukazały się ciemne i
brodate oblicza wojowników, szamoczących się, by się uwolnić od wiążącej ich ziemi. Ich
pierwsze spojrzenie na świat pełne było wściekłości i buntu. Następnie wyłoniły się ich pancerze; w prawej ręce każdy miał miecz lub włócznię, na lewym ramieniu tarczę. Ten dziwny
plon wojowników jeszcze nie całkiem odrósł był od ziemi, a już (tak bardzo dokuczał im brak
swobody) zaczęli się szamotać, jakby starali się sami wyrwać swoje własne korzenie. Gdzie
tylko padł smoczy ząb, stał uzbrojony człowiek. Uderzali mieczami o tarcze i spoglądali na
siebie z wściekłością, przybyli bowiem na ten piękny świat, oblany spokojną księżycową poświatą, pełni gniewu i burzliwych namiętności, gotowi zabrać życie każdemu ze swych człowieczych braci w zamian za dar własnego istnienia.
Na świecie istniało wiele innych armii, zdających się posiadać tę samą dzikość, co ów hufiec, który się wykluł z zębów smoka; ale ci, którzy stali teraz na polu oświetlonym blaskiem
księżyca, zasługują bardziej na wybaczenie, bo nie byli synami kobiet. Jakże by się cieszył
każdy wielki wódz, który pragnął podbić świat, taki na przykład Aleksander czy Napoleon,
gdyby mógł zebrać żniwo zbrojnych ludzi równie łatwo, jak to zrobił Jazon!
Wojownicy stali przez chwilę, wywijając orężem, uderzając mieczami o tarcze i płonąc
niepohamowaną żądzą walki. Zaczęli wykrzykiwać jeden przez drugiego: „Pokażcie nam
wroga! Prowadźcie nas do ataku! Zwycięstwo lub śmierć! Naprzód, drużyno! Umrzeć lub
zwyciężyć!” i wydawali setki innych okrzyków, jakie ludzie zawsze wydają na polu bitwy, a
jakie oni mieli zawsze na końcu języka. Wreszcie ci z pierwszego szeregu dostrzegli Jazona,
który widząc tyle oręża połyskującego w świetle księżyca uznał, że będzie najlepiej, jeżeli
dobędzie miecza. W mgnieniu oka wszyscy synowie smoczych zębów uznali Jazona za wroga
i krzycząc jednym głosem „Strzeżmy Złotego Runa!” rzucili się na niego z mieczami i włóczniami. Jazon doskonale wiedział, że swym jednym ramieniem nie zdoła oprzeć się tej krwiożerczej kohorcie, był jednak zdecydowany (bo cóż lepszego mógł zrobić?) zginąć tak bohatersko, jak gdyby sam narodził się ze smoczego zęba.
Ale Medea kazała mu podnieść z ziemi kamień.
– Rzuć go szybko między nich! – zawołała. – To jedyny sposób, żeby się uratować.
Uzbrojeni mężczyźni byli teraz tak blisko, że Jazon widział dokładnie iskry żarzące się w
ich rozwścieczonych oczach; rzucił więc kamień i ujrzał, jak uderza on w hełm wysokiego
wojownika, który pędził wprost na niego z wysoko podniesionym mieczem. Kamień odbił się
od hełmu żołnierza na tarczę jego najbliższego sąsiada, a stamtąd poleciał prosto w twarz
jeszcze innego i trafił go dokładnie w czoło. Każdy z trzech ludzi, których uderzył kamień,
był pewien, że zaatakował go najbliższy sąsiad, i zamiast biec dalej w kierunku Jazona zaczęli
walczyć ze sobą. Zamieszanie objęło całą armię i nim upłynęło kilka chwil, wszyscy zaczęli
walić się, tłuc i siekać, odcinając sobie nawzajem ręce, głowy i nogi i dokonując tak znamienitych czynów, że Jazon był pełen ogromnego podziwu. Co prawda nie mógł również po-
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wstrzymać się od śmiechu widząc, jak ci potężni wojownicy karzą siebie samych za czyn,
który on popełnił. W niewiarygodnie krótkim czasie (prawie tak krótkim jak czas, który był
im potrzebny, żeby wyrosnąć) wszyscy smoczy bohaterowie, z wyjątkiem jednego, leżeli bez
życia na polu. Ten, który jeszcze żył, najodważniejszy i najsilniejszy z nich wszystkich, miał
tyle siły, by wymachując skrwawionym mieczem nad głową wydać okrzyk radości: „Zwycięstwo! Zwycięstwo! Nieśmiertelna chwała!” – po czym sam upadł i leżał bez ruchu wśród
swych pomordowanych braci.
Taki był koniec armii, która wykluła się ze smoczych zębów. Ta dzika, gorączkowa walka
była jedyną rozkoszą, jakiej zażyli na naszej pięknej ziemi.
– Niechaj śpią w łożu chwały – powiedziała księżniczka Medea uśmiechając się przebiegle
do Jazona. – Na świecie nigdy nie zabraknie takich głupców jak oni, którzy walczą i umierają,
nie wiedząc za co, i wyobrażają sobie, że potomność uwieńczy laurowymi wieńcami ich zardzewiałe i poobijane hełmy. Czy mogłeś powstrzymać uśmiech, Jazonie, widząc zarozumialstwo tego ostatniego durnia w momencie, kiedy się przewrócił?
– Przyprawiło mnie to o wielki smutek – odpowiedział poważnie Jazon. – I prawdę mówiąc, księżniczko, po tym wszystkim, co widziałem. Złote Runo nie wydaje mi się już tak
bardzo warte zachodu.
– Rano zmienisz zdanie – rzekła Medea. – To prawda, że Złote Runo nie jest być może tak
wartościowe, jak myślałeś, ale nie ma nic cenniejszego na świecie, a poza tym każdy musi
mieć jakiś cel. Chodź! Dobrze popracowałeś tej nocy, a jutro możesz zawiadomić króla Ajetesa, że pierwsza część twojego zadania została wykonana.
Posłuszny radzie Medei Jazon wybrał się wczesnym rankiem do pałacu króla Ajetesa.
Wszedłszy do sali posłuchań stanął u stóp tronu i złożył głęboki ukłon.
– Ciążą ci powieki, mój książę – zauważył król. – Wyglądasz, jakbyś spędził bezsenną
noc. Mam nadzieję, że trochę rozumniej zapatrujesz się na całą sprawę i doszedłeś do wniosku, że nie chcesz się obrócić w popiół próbując poskromić moje brązowe byki.
– To już zostało dokonane. Najjaśniejszy Panie – odpowiedział Jazon. – Byki są poskromione i chodzą w jarzmie; pole zostało zaorane, a smocze zęby zasiane i zabronowane w
ziemi; wyrosło z nich żniwo zbrojnych mężów, którzy wyrżnęli się w pień. A teraz proszę
Waszą Królewską Mość o zezwolenie na walkę ze smokiem, abym mógł zdjąć z drzewa Złote
Runo i odjechać wraz z mymi czterdziestoma dziewięcioma towarzyszami.
Król Ajetes zasępił się, rozgniewany i bardzo zmieszany; wiedział bowiem, że zgodnie ze
swą królewską obietnicą powinien teraz pozwolić Jazonowi, by zdobył Złote Runo, jeżeli
starczy mu odwagi i zręczności. Ponieważ jednak młodzieńcowi tak bardzo sprzyjało szczęście w sprawie brązowych byków i smoczych zębów, król obawiał się, że uda mu się również
zabić smoka. Dlatego też, chociaż chętnie widziałby, jak smok pożera Jazona, i to jednym
kęsem, postanowił (co było bardzo nieładne ze strony tego niegodziwego tyrana) nie ryzykować już więcej straty ukochanego Runa.
– Nigdy byś nie potrafił tego dokonać, młodzieńcze – powiedział – gdyby moja nieposłuszna córka Medea nie pomogła ci swymi czarami. Gdybyś postępował uczciwie, byłbyś
teraz garstką czarnych węgielków albo białego popiołu. Zabraniam ci pod groźbą śmierci dalszych prób zdobycia Złotego Runa. Mówiąc jaśniej, nigdy nie ujrzysz nawet jednego z jego
lśniących kędziorów.
Jazon wyszedł z pałacu smutny i rozgniewany. Pomyślał, że najlepiej będzie zwołać czterdziestu dziewięciu dzielnych Argonautów, pójść z nimi natychmiast do gaju Marsa, zabić
smoka, zabrać Złote Runo, wsiąść na pokład „Argo” i odpłynąć do Jolkos. Powodzenie tego
planu zależało, co prawda, od jednej dość wątpliwej okoliczności: czy mianowicie cała pięćdziesiątka bohaterów nie zostanie schrupana w iluś kęsach przez smoka. Ale gdy Jazon zbiegał ze stopni pałacu, księżniczka Medea zawołała go i dała mu znak, by wrócił. Jej czarne
oczy błyszczały tak wielką mądrością, że wydawało mu się przez chwilę, iż wyziera z nich
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wąż, a chociaż pomogła mu tak bardzo ubiegłej nocy, nie był absolutnie pewien, czy nie wyrządzi mu równie wielkiej krzywdy jeszcze przed zachodem słońca. Na tych czarodziejkach,
musicie wiedzieć, nigdy nie można polegać.
– Co mówi król Ajetes, mój królewski i prawy rodzic? – zapytała Medea uśmiechając się z
lekka. – Czy da ci Złote Runo bez żadnych dalszych trudności i kłopotów?
– Przeciwnie – odparł Jazon – jest bardzo zły na mnie, że poskromiłem brązowe byki i zasiałem smocze zęby. Zabronił mi dalszych prób i stanowczo odmawia Złotego Runa, czy zabiję smoka, czy nie.
– Tak, Jazonie – rzekła księżniczka – i mogę powiedzieć ci coś jeszcze. Jeżeli nie opuścisz
Kolchidy przed wschodem słońca, król spali twoją galerę i zgładzi ciebie i czterdziestu dziewięciu twych dzielnych towarzyszy. Ale nie trać odwagi. Będziesz miał Złote Runo, jeżeli
tylko moja czarodziejska moc potrafi ci w tym pomóc. Czekaj na mnie godzinę przed północą.
O wyznaczonej godzinie można było znów ujrzeć księcia Jazona i księżniczkę Medeę, jak
przemykali się razem ulicami Kolchidy w kierunku gaju Marsa, w którego samym środku
wisiało na drzewie Złote Runo. Gdy przechodzili przez pastwisko, brązowe byki podeszły do
Jazona porykując, potrząsając łbami i wysuwając pyski, lubiły bowiem, jak inne byki i krowy,
by je pogłaskała i popieściła jakaś przyjazna ręka. Ich dzika natura złagodniała, a wraz z dzikością wygasły piece w ich brzuchach, tak iż zapewne było im teraz o wiele wygodniej paść
się i przeżuwać pokarm niż dawniej. Było to dotąd bardzo niewygodne dla tych nieszczęsnych zwierząt, że ilekroć chciały zjeść garść trawy, ogień z ich nozdrzy niszczył ją, zanim
mogły ją skubnąć. Właściwie nie wyobrażam sobie, jak utrzymywały się przy życiu. Za to
teraz, zamiast wyrzucać z siebie języki płomieni i smugi pary siarkowej, oddychały najdelikatniejszym krowim oddechem.
Poklepawszy je z całą sympatią, Jazon poszedł za Medea do gaju Marsa, gdzie wielkie dęby, które rosły tam od wieków, rzucały tak gęsty cień, że światło księżyca na próżno starało
się tam wedrzeć. Tylko gdzieniegdzie jakiś promień padał na pokrytą liśćmi ziemię, a niekiedy lekki wietrzyk odginał gałęzie i na krótką chwilę ukazywał Jazonowi niebo, aby przypadkiem nie zapomniał w tej głębokiej ciemności, że ma je nad głową. Wreszcie, kiedy dotarli
już bardzo daleko, do samego jądra ciemności, Medea uścisnęła go za rękę.
– Spójrz tam – szepnęła. – Widzisz je?
Wśród sędziwych dębów jarzyło się jakieś światło, niepodobne do promieni księżyca, lecz
raczej przypominające złotą aureolę zachodzącego słońca. Wydobywało się z jakiegoś
przedmiotu, który był, jak się wydawało, zawieszony na wysokości człowieka nad ziemią,
nieco głębiej w lesie.
– Co to? – zapytał Jazon.
– Przybyłeś z tak daleka, by ją zdobyć – wykrzyknęła Medea – i nie poznajesz nagrody za
wszystkie twe trudy i znoje, kiedy błyszczy tuż przed oczami? To Złote Runo.
Jazon postąpił kilka kroków i zatrzymał się, żeby popatrzeć. Ach, jakiż on był piękny, ów
bezcenny skarb, i jak wspaniałym świecił światłem! Ujrzeć go było pragnieniem wielu bohaterów, a wszyscy postradali życie poszukując go, bo padali ofiarą niebezpieczeństw podróży
albo płomiennego oddechu byków o brązowych płucach.
– Jak cudownie świeci! – zawołał Jazon w zachwycie. – Zanurzono je chyba w przebogatym złocie zachodzącego słońca. Pójdę i przycisnę je do łona.
– Stój – powiedziała Medea zatrzymując go. – Czy zapomniałeś, kto go strzeże?
Prawdę mówiąc, z radości, że ogląda przedmiot swoich pragnień, Jazon zupełnie zapomniał o straszliwym smoku. Ale po chwili zdarzyło się coś, co przypomniało mu o niebezpieczeństwach, które jeszcze na niego czyhają. Antylopa, która zapewne wzięła żółte światło za
wschód słońca, przebiegła w podskokach przez gaj. Biegła prosto do Złotego Runa, kiedy
nagle rozległ się przeraźliwy syk i smok wysunąwszy olbrzymi łeb i pół łuskowatego cielska
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(bo był owinięty wokół drzewa, na którym wisiało Złote Runo) porwał biedne stworzenie i
połknął je jednym kłapnięciem szczęk.
Po tym wyczynie wydawał się świadomy, że w jego zasięgu znajduje się inna żywa istota,
którą chętnie by spożył na zakończenie uczty. Macał paskudnym ryjem we wszystkich kierunkach i szperając między drzewami wyciągał szyję na ogromną odległość, to tu, to tam, to
znów bardzo blisko miejsca, gdzie Jazon i księżniczka stali ukryci za dębem. Daję wam słowo, że kiedy głowa smoka kiwała się i falowała w powietrzu, nie dalej niż na odległość ramienia od księcia Jazona, był to bardzo obrzydliwy i nieprzyjemny widok. Potworne szczęki
rozwarte były tak szeroko jak wrota pałacu królewskiego.
– No i co, Jazonie? – szepnęła Medea (bo była bardzo złośliwa, jak wszystkie czarodziejki,
i chciała nastraszyć śmiałego młodzieńca). – Co teraz myślisz o swoich szansach na zdobycie
Złotego Runa?
Jazon odpowiedział wyciągnięciem miecza i zrobieniem kroku naprzód.
– Stój, niemądry młodzieńcze – powiedziała Medea chwytając go za ramię. – Czy nie widzisz, że jesteś zgubiony beze mnie jako anioła stróża? W tej złotej szkatułce mam magiczny
napój, który załatwi sprawę ze smokiem o wiele skuteczniej niż twój miecz.
Smok zapewne usłyszał ich głosy, bo z szybkością błyskawicy jego czarny łeb i rozwidlony język znów pojawiły się z sykiem wśród drzew, przebywając czterdzieści stóp za każdym
wyrzutem. Kiedy się zbliżył, Medea wlała zawartość złotej szkatułki prosto w gardło potwora.
Natychmiast, ze straszliwym sykiem i wśród potwornych drgawek – unosząc ogon po czubki
najwyższych drzew i łamiąc gałęzie, kiedy go opuszczał – smok spadł jak długi na ziemię i
leżał bez ruchu.
– To tylko środek nasenny – powiedziała czarodziejka do Jazona. – Te zjadliwe gady mogą
się przydać prędzej czy później, więc nie chciałam go od razu zabijać. Prędko! Łap skarb i
uciekajmy. Zdobyłeś Złote Runo.
Jazon ściągnął runo z drzewa i pośpieszył przez gaj, którego mroki rozświetlała złota łuna
cennego przedmiotu. Nie opodal ujrzał starą kobietę, której pomógł przeprawić się przez rzekę, a obok niej pawia. Klaskała w ręce z radości i dawała mu znaki, by się śpieszył, po czym
znikła w mroku drzew. Spostrzegłszy dwóch skrzydlatych synów Północnego Wiatru (którzy
figlowali w świetle księżyca kilkaset stóp nad ziemią) kazał im powiedzieć reszcie Argonautów, by jak najszybciej wsiedli na statek. Ale Linkeus już go dostrzegł swoim bystrym okiem
i widział, że niesie Złote Runo, mimo że było między nimi kilka ścian z kamienia, wzgórze i
mroczny gaj Marsa. Za jego radą bohaterowie zasiedli na ławach galery trzymając wiosła
pionowo w powietrzu, gotowe do zanurzenia w wodzie.
Kiedy Jazon podszedł bliżej, usłyszał, jak Gadający Posąg mówi do niego z większym niż
zazwyczaj zapałem, poważnym, łagodnym głosem:
– Spiesz się, Jazonie! Spiesz się, jeśli ci życie miłe!
Jednym susem znalazł się na pokładzie. Na widok cudownego blasku Złotego Runa czterdziestu dziewięciu bohaterów wzniosło potężny okrzyk. Orfeusz zaś, uderzając w struny swej
harfy, zaintonował pieśń triumfalną, przy której dźwiękach galera popłynęła przez fale w
stronę domu, na wyścigi z wiatrem!
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